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EY
EY är världsledande inom våra verksamhetsområden revisions- och
redovisningstjänster, skatterådgivning, transaktionsrådgivning och
affärsrådgivning. Vi har gedigen erfarenhet av, och kompetens
inom, att arbeta med stora och komplexa organisationer med
frågeställningar på hög strategisk nivå.
Offentlig sektor är en prioriterad sektor såväl globalt som för
Sverige och inkluderar offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård
men även andra områden inom hållbar infrastruktur och mobilitet.
Våra kunder är offentliga aktörer som myndigheter, regioner och
kommuner.
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1 Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har identifierat investeringsprocessen som ett
väsentligt område och beslutade att ge EY i uppdrag att granska huruvida styrning
och uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en klargjord beslutsprocess med
tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande investeringar. Det är däremot inte
tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras givet att kommunen har ett
begränsat investeringsutrymme.
Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan användas
i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt att
kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande
investeringar.
Kommunens självfinansieringsgrad för investeringar (25 procent) är låg sett till den
relativt höga belåningsgraden. 75 procent av finansieringen för investeringar sker
genom belåning. Givet kommunens planerade investeringstakt, i kombination med
den låga självfinansieringsgraden, anser vi att det är en påtaglig risk att kommunen
utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet.
Mot bakgrund av att Kommuninvests bedömning av belåningsutrymme utgår från
kommunkoncernens samtliga lån bör sådana prioriteringsordningar hanteras på
koncernnivå.
I granskningen framkommer vidare att det inte finns någon uttalad process för hur
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vilken part som ansvarar
för vad processens olika uppgifter, samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer
att systematiken i framtagandet av behovsutredningar kan stärkas. Detta skulle
enligt vår mening gynna likvärdigheten och jämförbarheten mellan investeringar.
Utifrån våra iakttagelser i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:


Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra
likvärdiga bedömningar av investeringar.



Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.



Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.



Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.
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2 Inledning
Bakgrund
Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och
förändringar som sker. Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive
verksamhetsområde tillse att investeringar planeras och genomförs i enlighet med
fastställt beslut. Dessa krav berör kommunens investeringar i hög grad, då
prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att
möjliggöra kommunens mål för verksamheterna.
Kommunen har en omfattande investeringsvolym, ca 270 mnkr enligt budget för
2021. Det är beslutat i budget att självfinansieringsgraden ska uppgå till 22,7
procent. Således kommer investeringar till 77,3 procent att finansieras genom
upplåning. Därmed påverkar investeringarna kommunens ekonomi under många år
framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och uppföljningen av
investeringarna fungerar väl för att säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att
investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det
är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning samt en
god samverkan mellan nämnderna i syfte att tillförsäkra att det finns en gemensam
samsyn kring behov och kostnadsberäkningar.
Enligt reglemente ansvarar tekniska nämnden för utredning, projektering,
upphandling och genomförande av byggprojekt. Kommunstyrelsen har i uppgift att
leda och samordna strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten. Revisorerna har identifierat investeringsprocessen som
ett väsentligt område, och har beslutat att granska huruvida styrning och
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen och tekniska
nämnden har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:




Finns en klargjord beslutsprocess för investeringar?
o

Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som
utgår från politiska mål/beslut?

o

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning?

o

Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler?

Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?
o



Hanteras eventuellt befarade överskridande av investeringsbudgeten
i enlighet med reglerna?

Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och
återrapportering till berörd nämnd/styrelse?
4
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Genomförande och avgränsning
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Ett stickprov har
genomförts av två investeringsprocesser vilka avser lokalbyggnation.
Granskningen avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Revisionskriterier
Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer
om revisionskriterierna se bilaga 1.


Kommunallagen (2017:725)



Kommunstyrelsens reglemente



Tekniska nämndens reglemente



Styrande dokument och kommunfullmäktiges mål
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3 Iakttagelser
Lokalresursplan 2021-2031
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler
i kommunen. Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). Innehållet i programmet
beskrivs löpande i granskningen.
Mark och exploateringsplan 2022-2032
Älmhults kommuns exploateringsverksamhet syftar mot att tillhandahålla bostadsoch verksamhetsmark i den omfattning som gör att kommunens tillväxtambitioner
kan realiseras. Ambitionen är att mark- och exploateringen ska minst bära sig själv
genom intäkterna av markförsäljningen.
Kommunstyrelsen
ansvarar
för
markoch
exploateringsfrågorna.
Kommunledningsförvaltningen är processägare och därmed övergripande ansvarig
för utvecklingen av exploateringsområdena samt mark- och exploateringsbudgeten.
Ansvarsfördelning
Enligt lokalresursplanen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
styra, samordna och följa upp lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Detta
ansvar återfinns i styrelsens reglemente. Däri framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för den strategiska styrningen av kommunens lokalförsörjningsprocess.
I enlighet med lokalresursplanen är tekniska nämndens uppdrag att driva och
utveckla lokaler för Älmhults kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett
resurseffektivt arbetssätt bidra i kommunens lokalresursplanering och samverka
med nyttjande verksamheter i frågor som rör upplåtelser och användning av lokaler.
Tekniska nämnden ska också enligt planen på uppdrag uppföra, anskaffa och
avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav
förändras. Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen är den enhet som
genomför åtgärder inom tekniska nämndens ansvar för lokalfrågorna. Tekniska
nämndens ansvar i dessa frågor återfinns också i dess reglemente.
Enligt mark- och exploateringsplanen har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för utveckling av exploateringsområden samt mark- och
exploateringsbudgeten. Tekniska nämnden agerar som utförare avseende
planering och genomförande. I planen presenteras planerade mark- och
exploateringsprojekt till år 2033. Av planen framgår vilka investeringar som
genomförs av kommunkoncernen och vad som genomförs av privata intressenter
genom exploateringsavtal.
I dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, framgår att kommunfullmäktige beslutar om de totala
investeringsramarna för varje nämnd i samband med budgetbeslut i november
månad. Äskande för investeringsram sker i budgetförslaget som ska lämnas in i
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juni. Äskanden avseende investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess.
I intervju bekräftas att investeringsprocessen är en del av ordinarie budgetprocess
med ett årshjul för när olika moment i den ekonomiska planeringen och styrningen
ska ske.
Av dokumentet framgår att lokalförsörjning ska hanteras i samhällsbyggnadsplan
12:3. I intervju framkommer dock att man inte har upprättat samhällsbyggnadsplan
utan att denna ersatts av lokalresursplanen, en plan för mark- och exploatering, en
digitaliseringsplan samt en plan för investeringar i infrastruktur. Det framgår vidare
att det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att revidera den övergripande
verksamhetsplanen för ledning och styrning men att denna just nu är gällande.
Planen är att den nya processen ska vara på plats 2022.
Av den övergripande verksamhetsplanen framgår vidare att det i
investeringsbudgeten bara finns beslutade investeringar. Kommande investeringar
efter den ekonomiska planeringsperioden hanteras i lokalresursplanen.
I lokalresursplanen framgår att kommunchefsgruppen (i gruppen ingår
förvaltningschefer och avdelningschefer från kommunledningsförvaltningen) är de
som ska arbeta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan som en del av
budgetprocessen. Detta förslag bereds sedan av kommunstyrelsen för att slutligen
beslutas om i kommunfullmäktige i november.
Bild 1: Lokalförsörjningsprocessen enligt övergripande verksamhetsplan för
ledning och styrning

3.1.1 Bedömning
Vi bedömer att rollfördelningen mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kommunfullmäktige är tydliggjord gällande investeringsprocessen i kommunens
styrande dokument. Investeringsprocessen är kopplad till ordinarie
budgetprocess vilket ger en planering för hur kommande investeringar ska
hanteras. Dock saknas ett koncernperspektiv i denna planering vilket vi bedömer
vara en brist.
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Behovsutredning
Enligt lokalresursplanen är det fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp som
samordnar samtliga kommunala verksamheters lokalbehov och är beställare
gentemot fastighetsägare och hyresvärdar om lokaler ska hyras externt. Respektive
förvaltning har i uppgift att redovisa sina lokalbehov. Omfattningen av nämndernas
lokalnyttjande regleras i interna och externa hyresavtal.
I intervju med tekniska förvaltningen framkommer att detta i praktiken går till så att
man har en ekonomisk uppstart i januari varje år. Facknämnderna gör prognoser
och lyfter fram behov av lokaler och tekniska förvaltningen bistår med förstudier
och underlag för att nämnderna formellt ska kunna göra sina äskanden.
Fastighetsavdelningen bistår med prognoser avseende ökade hyreskostnader till
stöd för nämndernas äskanden om driftsbudget.
Stora projekt kan kräva beslut av kommunfullmäktige redan i
behovsutredningsfasen. Medel kan då anslås av fullmäktige för att ta fram en
förstudie för ett projekt och mer i detalj utreda behovet men också ge olika vägval
och ställningstaganden för kommunstyrelse och fullmäktige att ta ställning till.,
Vägvalen kan handla om exempelvis renovering kontra nyproduktion eller möjlighet
att avbryta eller gå vidare med projekt. För mindre och mellanstora projekt belastar
förstudier och projekteringen beslutad investeringsbudget.
Vid intervjuer framförs att lokalresursplanen kunde vara än mer framåtsyftande och
att större fokus kunde läggas på nämndernas kommande lokalbehov. Som planen
är utformad framförs att den behöver kompletteras med annan dokumentation för
att få en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov; exempelvis detaljplaner.
Enligt dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, framgår att en underliggande analys med en värdering
alltid ska bifogas förslag till beslut om investeringar från kommunstyrelsen:





Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet som avses?
Har vi kostnadseffektiv verksamhet?
Befintligt lokalbehov: Kan vi använda oss av befintliga lokaler?
Kommunens ekonomiska situation:
o Hyra
o Bygga själv

Fullmäktige fattar beslut och tekniska nämnden verkställer investeringar för
lokaler.
Lokalresursplanen utgör den övergripande behovsutredningen avseende
kommunens lokalbestånd. I planen beskrivs Älmhults kommuns lokalbehov på 10
års sikt. Syftet med programmet beskrivs vara att på ett kommunövergripande plan
kartlägga framtida lokalbehov. Denna revideras årligen och utgör en del av
budgetunderlaget.
I lokalresursplanen 2021–2031 framgår att det uppskattade investeringsbehovet
är 1 236 mnkr fram till år 2029. Bedömningen avseende lokalbehov är dock inte
detaljprojekterad. Planen utgör således inte underlag för äskande av
investeringsmedel utan ska därför ses som en kostnadsmässig uppskattning. Likaså
tidplanen ska betraktas som en uppskattning för projektens genomförande
8
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avseende tiden efter den ekonomiska planeringsperioden. Det framgår att förskoleoch skollokaler utgör huvuddelen av kommande investeringsbehov.
I intervju med kommunledning framkommer att tyngdpunkten på förskole- och
skollokaler är en tydlig prioritering utifrån kommunens framtida demografiska
utveckling.
Förslaget till lokalresursplan som lämnas till budgetberedningen ska enligt uppgift
betraktas
som
tjänstepersonernas
avvägda
prioriteringar
gällande
investeringsbehoven de kommande åren. Dessa är en sammanvägd helhet och
innehåller prioriteringar i tid men inte prioriteringar mellan objekten. Förslaget
behandlas sedan av den politiska budgetberedningen som lämnar förslag
tillkommunstyrelsen som i sin tur lämnar förslag till kommunfullmäktige. Den
politiska behandlingen innefattar kompromisser och avstämningar mot finansiella
mål.
Det framkommer i intervju att det saknas en dokumenterad prioriteringsordning
inom kommunen.
Bild 2: Utdrag ur lokalresursplanen.

Av intervju med kommunledning framkommer att ett det för tillfället utarbetas ett
program för hållbart byggande. Planen är att programmet ska beslutas av
fullmäktige. Programmet kommer påverka både behovsutredningsfasen d.v.s. vad
och hur man vill bygga och genomförandefasen d.v.s. vad man faktiskt bygger.
Mot bakgrund av kommande års investeringsbehov framförs att det kommer finnas
ett behov av att höja självfinansieringsgraden. 2021 är det finansiella målet en
självfinansieringsgrad 23 procent. Kommunens självfinansieringsgrad är i
dagsläget ca 25 procent, då är inte de kommunala bolagen medräknade.
Kommunen har idag en låneskuld på ca 2 miljarder, behoven de närmsta åren
uppgår till ytterligare ca 1 miljard. Då är de kommunala bolagens investeringsplaner
inte medräknade. Detta kommer att lyftas inför budget 2023 då det är koncernens
totala låneskuld som Kommuninvest tar hänsyn till. Prioriteringar mellan
investeringar görs inte på koncernnivå idag.
9
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3.2.1 Bedömning
I granskningen framkommer att det inte finns någon uttalad process för hur
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vem som ska göra
vad samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer att systematiken i
framtagandet av behovsutredningar kan stärkas vilket skulle gynna
likvärdigheten och jämförbarheten mellan olika investeringar.
Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan
användas i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt
att kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande
investeringar. Vår bedömning är att självfinansieringsgraden (25 procent) är låg
sett till den relativt höga belåningsgraden. Mot bakgrund av kommunens
planerade investeringar, och kommunens omfattande belåningsbehov, är det vår
bedömning att det är av vikt att prioriteringsordningar tydliggörs. Detta för att
säkerställa att rätt investeringar genomförs inom ramen för kommunens
investeringsutrymme. Givet kommunens planerade investeringstakt ser vi en
påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. Mot
bakgrund av att Kommuninvests belåningsutrymme utgår från hela
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på
koncernnivå.

Genomförande
Vid intervju framförs att uppföljning sker löpande av pågående projekt i tekniska
nämnden gällande ekonomi och tidplan. I större projekt utses en styrgrupp av
tekniska nämnden som särskilt följer upp investeringsprojekt med fördjupade
uppföljningar varannan månad.
Av intervju framkommer att kommunfullmäktige beslutar om total budget per
investeringsobjekt. Dessa kan vara fleråriga och medel kan då förbrukas olika
mellan åren. De får dock inte helt skjuta på investeringar mellan år och inte heller
flytta medel mellan olika investeringsprojekt. I budgeten framgår de totala
investeringarna per nämnd, i en bilaga till budget presenteras varje
investeringsprojekts totalbudget. Detta är en offentlig handling.
Kommunfullmäktige
beslutar
om
investeringsbudget
för
respektive
investeringsobjekt inom ramen för kommunens totala budget. Enligt budgeten
uppgår investeringsvolymen för år 2021 till 269 mnkr och för planperioden 608
mnkr.
I nedan graf framgår de senaste två årens investeringsbudget och utfall
(bruttoinvesteringar inom skatte- och taxekollektiv). Genomförandegraden uppgår
till 63 respektive 50 procent. I årsredovisningen 2020 uppges främst förseningar i
projekten samt de begränsningar och hinder som pandemin medfört.
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Nettoinvesteringar

Budget

262

Mnkr

414

159
319

2019

2020

Graf 1: Budget och utfall investeringar år 2019 och 2020

När ett projekt har fått en tilldelad budget kan tekniska förvaltningen påbörja
arbetet med projektering och upphandling av entreprenör
I intervju framkommer att man de senaste åren lyckats upphandla billigare än
initiala beräkningar men att ökade materialkostnader på sistone är fördyrande för
hela byggbranschen. Om det under projektets gång skulle konstateras att den totala
budgeten kommer överskridas ska detta anmälas till nämnden och eventuellt
fullmäktige. Enligt övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning ekonomistyrningsprocess ska avvikelser rapporteras till fullmäktige för
investeringsprojekt med budget över 2 mnkr som avviker budget med mer än 3 %
över budget. Detta har man enligt uppgift inte behövt göra de senaste årens projekt.
Det uppges finnas spelrum för oförutsedda kostnader samt ändrings- och
tilläggsarbeten i samtliga projektbudgetar i syfte att hantera mindre avvikelser.
3.3.1 Bedömning
Granskningen visar att kommunen har en relativt låg genomförandegrad
avseende investeringar. Detta är enligt vår bedömning en indikation på
ineffektivitet i investeringsprocessen. Pandemin är beaktad för bedömningen.
Därtill framgår av granskningen att det inte finns ett tydligt definierat
investeringsutrymme för kommunkoncernen vilket i förlängningen innebär att
investeringsbudgeten inte tar hänsyn till samtliga förutsättningar. Vår
bedömning är att kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns en
tillräcklig planering och tydliga förutsättningarna för framtagande av
investeringsbudgeten. Därtill vill vi rekommendera kommunstyrelsen att inte
redovisa investeringsbudgeten på projektnivå. Detta då det kan påverka
entreprenörers prissättning och därmed försämra konkurrensen.
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Uppföljning
Uppföljning av investeringsprojekt till fullmäktige sker inom ramen för den ordinarie
ekonomiska uppföljningen vilket omfattar tertials-, delårs- och helårsrapport. Däri
rapporteras eventuella avvikelser. De kommunala bolagen ingår inte i
uppföljningen.
Älmhults kommun tillämpar ett internhyressystem. Alla lokaler har analyserats vad
avser kapital- och driftskostnader. En internhyra har beräknats mot bakgrund av
nämnda parametrar. Uppräkning av internhyra sker i april. Facknämnderna äskar
utökade medel för hyreshöjningar och kompenseras fullt ut för detta i budget
gällande nybyggnation och större ombyggnationer. Mindre renoveringar eller
anpassningar får hanteras inom nämndens ram. Det framgår att facknämnderna
saknar ekonomiska incitament för att minimera sitt lokalnyttjande. Vid
nyproduktion görs antaganden om internhyra utifrån tekniska nämndens
beräkningar om kapital- och driftskostnader. Facknämnden äskar både
investeringsmedel för byggnation och medel för internhyra i budgetprocessen.
I övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – ekonomistyrningsprocess
framgår att slutredovisning av alla investeringar och exploateringar ska ske
kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt med beslutade anslag över 5
miljoner kronor.
I intervju framkommer att slutredovisning av projekt gällande lokaler alltid görs till
tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av tekniska
förvaltningen. Slutredovisningen görs i särskilda mallar. Tekniska nämnden
rapporterar till kommunstyrelsen två gånger årligen. Uppföljning av planerade,
pågående och avslutade investeringsprojekt ingår enligt uppgift i
återrapporteringen som stående punkt.
Av aktivitetsplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 framgår att tekniska
nämndens presidium och förvaltningschef kallas till kommunstyrelsen i augusti
2022 för dialog och uppföljning.
Investeringar hänförliga till mark- och exploatering slutredovisas
kommunledningskontoret till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

av

3.4.1 Stickprov
Simhallen Haganäs - ombyggnation
Projektet avser om- och tillbyggnad av Haganäsbadet. Enligt underlagen som
granskningen tagit del av har diskussion om behovet pågått en längre tid då senaste
större renovering färdigställdes 1984 av badet. Under 2016 utreddes frågan mer i
detalj och utmynnade så småningom i att kommunfullmäktige beslutade i mars
2016 att investeringen skulle genomföras för att sedan i januari 2017 fatta beslut
om att godkänna en investering om 43,3 mnkr. Efter detta beslut arbetade tekniska
förvaltningen fram ett förslag baserat dels på fullmäktiges beslut från 2017, dels
ett dyrare förslag som skulle ge ytterligare mervärden i form av tillgänglighet och
funktionalitet. I det dyrare förslaget inkluderades bland annat en aktivitetsbassäng
och lekbad för barn. I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna det
dyrare alternativet med en budget om totalt 70 mnkr inklusive byggherrekostnader
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och oförutsedda kostnader. Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige i april
2018. Beslutet innebar att 26,7 mnkr tillfördes projektet ur investeringsbudgeten
för 2018 och 2019.
Projektet slutredovisades i kommunfullmäktige i oktober 2020. Resultatet för
investeringen uppgick till 72 mnkr.
Budget
Simhallen
Haganäs

Utfall

Avvikelse

70 miljoner kr 72 miljoner kr -2 mnkr

Procentuell
avvikelse
-2,9 %

Brandstationen Liatorp – underhåll och tillbyggnad
Projektet avser underhåll och tillbyggnad av deltidsbrandstationen Liatorp.
Under föregående mandatperiod beslutade kommunfullmäktige om en total
investeringsram för hela mandatperioden. Kommunstyrelsen behandlade sedan en
sammanställning årligen för att justera för förseningar och följa upp utfall. I
december 2017 fastställdes en sammanställning över investeringar för åren 20172018. Investeringsmedel fanns avsatta för brandstationen Liatorp för åren 20172018 om totalt 2,9 mnkr. I kontakt med fastighetschefen framkom att en del av
projektets totalbudget finansierades med underhållsmedel då delar av
brandstationen skulle underhållas och en del byggas till.
Projektets totala budget uppgick enligt uppgift från förvaltningen till 6,5 mnkr.
Slutkostnaden uppgick till 8,3 mnkr. Ursprungligen skulle medel från Myndigheten
för samhällskydd och beredskap (MSB) använts för att balansera projektets budget
men detta har enligt uppgift från förvaltningen inte skett.
Projektet skulle ursprungligen varit klart sommaren 2018 men försenades och
färidställdes först sommaren 2019. Att arbete pågår finns omnämnt i
årsredovisningen för 2018 men inte i efterföljande delårs- eller årsredovisningar.
Projektet har inte slutredovisats för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
enligt
övergripande
verksamhetsplan
för
ledning
och
styrning
ekonomistyrningsprocess.

Budget
Brandstationen
Liatorp

Utfall

Avvikelse

6,5 miljoner 8,3 miljoner -1,8 mnkr
kr
kr

Procentuell
avvikelse
-28 %
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3.4.2 Bedömning
Vi bedömer att det sker en systematisk uppföljning av de totala investeringarna
eftersom detta innefattas i den ordinarie ekonomiska uppföljningen. Därtill
tillkommer styrdokument som fastställer hur uppföljning av investeringsprojekt
ska ske och vad detta ska innefatta.
Utifrån stickprovet simhallen Haganäs bedömer vi att beslutad
investeringsprocess följts. Startbesked, budgettilldelning med eventuell
tilläggsbudget samt slutredovisning av projekt har genomförts. Avseende
tilläggsbudgeten 2018 ser vi det som en brist att det saknas en detaljerad kalkyl
i beslutsunderlagen, detta fanns med i första budgetbeslutet som
kommunfullmäktige fattade 2017. Av de ekonomiska slut- respektive
delredovisningarna framgår att projektet simhall Haganäs färdigställts med
mindre underskott.
Utifrån stickprovet brandstation Liatorp bedömer vi att investeringsprocessen
inte följts. En samlad projektbudget och detaljerad slutredovisning har inte
kunnat presenteras. Avvikelserapport har inte heller skett till
kommunfullmäktige. Projektet kompliceras av att totalbudgeten består av både
underhållsmedel och investeringsmedel vilket gör att projektet inte når upp till 5
mnkr i investeringsmedel vilket krävs för redovisning i kommunfullmäktige.
Återrapportering till kommunstyrelsen eller tekniska nämnden är dock rimligt
mot bakgrund av projektets omfattning och påverkan på kommunens
krisberedskap. Projektet har inte färdigställts inom beslutad budget.
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4 Slutsats
Vår sammanfattande bedömning är att det för investeringar finns en klargjord
beslutsprocess med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi bedömer dock att det inte
är tydliggjort vilka investeringar som ska vara prioriterade givet ett begränsat
investeringsutrymme. Mot bakgrund av kommunens planerade investeringstakt ser
vi en påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. I
och
med
att
Kommuninvests
belåningsutrymme
utgår
från
hela
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på koncernnivå.
Revisionsfråga
Finns en klargjord
beslutsprocess för
investeringar?

Svar
Ja.

Finns det tydliggjort vilka
investeringar som ska
prioriteras och som utgår från
politiska mål/beslut?

Nej. Det saknas dokumenterade
prioriteringsordningar. Det är inte tydliggjort vilka
investeringar som prioriteras framför andra i ett
begränsat investeringsutrymme.

Finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning?

Ja.

Finns tillräckliga
beslutsunderlag/kalkyler?

Delvis. Styrande dokument som beskriver hur
behovsutredningar ska tas fram saknas.

Sker genomförandet i
enlighet med ursprungligt
beslut/investeringsplan?

Ja. Kan inte genomförandet ske enligt ursprungligt
beslut finns styrande beslut som reglerar hur detta ska
hanteras och vem som beslutar om förändrade ramar.

Hanteras eventuellt befarade
överskridande av
investeringsbudgeten i
enlighet med reglerna?

Ja.

Sker en systematisk
uppföljning av genomförda
investeringar och
återrapportering till berörd
nämnd/styrelse?

Delvis. Våra stickprov konstaterar avvikelserapport
eller slutredovisning av brandstationen i Liatorp inte
skett i nämnd, styrelse eller fullmäktige enligt styrande
dokument.
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Rekommendationer
Kommunstyrelsen rekommenderas att:


Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra
likvärdiga bedömningar av investeringar.



Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.



Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.



Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.
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Bilaga 1 - Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Teknisk chef och fastighetschef



Projektledare tekniska förvaltningen



Kommunchef och ekonomichef

Analyserade dokument:


Lokalresursplan 2021-2031



Mark- och exploateringsplan 2022-2032



Budget 2021, ekonomisk planering 2022-2023 inkl. bilaga med
investeringsbudget 2021-2032



Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 2021/179



Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022, KS 2021/153



Policy för ledning och styrning, KS 2021/9



Övergripande verksamhetsplan ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, KS 2018/118



Årsredovisning 2020, 2019, 2018
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Bilaga 2 - Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725) 6 kap
Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer,
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsens reglemente, KF 22/2020
1 §: Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Fysisk planering, 13 §, styrelsen ansvarar för:
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade
översiktsplaner.
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner.
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att
teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten2,
5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter,
fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden,
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor,
6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala
verksamheterna,
Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 179/2021
Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar därigenom till att tydliggöra hur
kommunstyrelsen skall fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den
kommunala verksamheten, underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga
förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag.
Uppsikten utövas i huvudsak inom ramen för
verksamhetsplan för ledning och styrning.

kommunens policy

och
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Tekniska nämndens reglemente
2 §, nämnden ansvarar för:
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt
som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla
kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat
skäl har beslutat ska genomföras.
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt
som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och
exploatering.
Lokalresursplan 2021-2031
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler
i kommunen. Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). Lokalresursplanen
utgör
navet i planeringsarbetet.
I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och
planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som
helhet med delredovisningar per verksamhetsområde.
Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och
pågående lokalförändringar. Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En
viktig utgångspunkt för planeringen är den befolkningsprognos som tas fram varje
år. Denna är normalt klar under januari månad. Utifrån befolkningsprognosen
uppdaterar
respektive
förvaltning/huvudprocess,
i
samråd
med
fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar
senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet. Lokalresursplanen
ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten för
kommande år behandlas.
Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer
från samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 202 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/215

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) som
kommunrevisor. Tommy är därmed inte längre valbar som ledamot i
valnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 171

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-11-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 177 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/215

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) till
uppdraget som kommunrevisor och därmed är han inte längre valbar till
uppdraget som ledamot i valnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny
ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 203 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)
Ärendenummer KS 2021/244

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-13, § 201, Pontus Haglund (C) från
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har nu
att välja ny ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 204 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)
Ärendenummer KS 2021/245

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-13, § 201, Pontus Haglund (C) från
uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har
att välja ny ordförande i miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C).

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 202 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/141

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till naturvårdsplan för Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till
naturvårdsplan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagandet av nu gällande översiktsplan konstaterades att
underlagsmaterial gällande naturvård var bristfälligt. Älmhults kommun står nu
inför att ta fram en ny översiktsplan. Med anledning av detta har ett förslag till
naturvårdsplan tagits fram.
Det främsta syftet med planen är att vara en kunskapssammanställning som
pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Innehållet i planen
tjänar därmed som kunskapsunderlag till samhällsplaneringen och ger bättre
underlag till ställningstaganden som behöver göras i den övergripande
planeringen.
De naturvärden som beskrivs i planen omfattar all mark, även privatägd. Inga
ställningstaganden sker dock och naturvårdsplanen innebär ingen inskränkning
för markanvändning. Denna typ av ställningstagande och riktlinjer ska ske i
kommunens översiktsplan.
Framtagandet av naturvårdsplanen har i huvudsak gjorts av extern kompetens
(Naturcentrum AB) då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom
organisationen. Kommunledningsförvaltningen jämte tekniska förvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen har emellertid varit delaktiga i arbetet.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Framtagandet av naturvårdsplanen har skett inom ramen för LONA och har till
hälften finansierats med statliga medel.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 137
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Förslag till naturvårdsplan för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137 Antagande av Naturvårdsplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till naturvårdsplan för Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till
naturvårdsplan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagandet av nu gällande översiktsplan konstaterades att
underlagsmaterial gällande naturvård var bristfälligt. Älmhults kommun står nu
inför att ta fram en ny översiktsplan. Med anledning av detta har ett förslag till
naturvårdsplan tagits fram.
Det främsta syftet med planen är att vara en kunskapssammanställning som
pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Innehållet i planen
tjänar därmed som kunskapsunderlag till samhällsplaneringen och ger bättre
underlag till ställningstaganden som behöver göras i den övergripande
planeringen.
De naturvärden som beskrivs i planen omfattar all mark, även privatägd. Inga
ställningstaganden sker dock och naturvårdsplanen innebär ingen inskränkning
för markanvändning. Denna typ av ställningstagande och riktlinjer ska ske i
kommunens översiktsplan.
Framtagandet av naturvårdsplanen har i huvudsak gjorts av extern kompetens
(Naturcentrum AB) då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom
organisationen. Kommunledningsförvaltningen jämte tekniska förvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen har emellertid varit delaktiga i arbetet.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Framtagandet av naturvårdsplanen har skett inom ramen för LONA och har till
hälften finansierats med statliga medel.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Förslag till naturvårdsplan för Älmhults kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till
naturvårdsplan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-15
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om förslag till Naturvårdsplan för
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/141

Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagandet av nu gällande översiktsplan konstaterades att
underlagsmaterial gällande naturvård var bristfälligt. Älmhults kommun står nu
inför att ta fram en ny översiktsplan. Med anledning av detta har ett förslag till
naturvårdsplan tagits fram.
Det främsta syftet med planen är att vara en kunskapssammanställning som
pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Innehållet i planen
tjänar därmed som kunskapsunderlag till samhällsplaneringen och ger bättre
underlag till ställningstaganden som behöver göras i den övergripande
planeringen.
De naturvärden som beskrivs i planen omfattar all mark, även privatägd. Inga
ställningstaganden sker dock och naturvårdsplanen innebär ingen inskränkning
för markanvändning. Denna typ av ställningstagande och riktlinjer ska ske i
kommunens översiktsplan.
Framtagandet av naturvårdsplanen har i huvudsak gjorts av extern kompetens
(Naturcentrum AB) då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom
organisationen. Kommunledningsförvaltningen jämte tekniska förvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen har emellertid varit delaktiga i arbetet.
Framtagandet av naturvårdsplanen har skett inom ramen för LONA och har till
hälften finansierats med statliga medel.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15
• Förslag till naturvårdsplan för Älmhults kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
naturvårdsplan för Älmhults kommun.
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Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

32

Naturvårdsplan
för Älmhults kommun

Del 1: Naturen i Älmhult och strategier

Se del 2 för
objektskatalog
över värdefulla
naturmiljöer.
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”

Naturens ordning i dess fulländning
bör man giva akt på
Carl von Linné ur Diaeta naturalis år 1733

I Älmhults kommun är naturen alltid nära. Närheten till sjöar och bad, djupa skogar att ströva i
och ett levande kulturlandskap med blomstrande hagar ger livskvalitet åt kommunens invånare.
Mångfalden av naturtyper och arter är en fantastisk resurs och en förutsättning för vår existens
och välfärd. Närheten till en rik och tillgänglig natur bidrar till att göra Älmhult till en attraktiv
kommun att bo och leva i. För att nuvarande och kommande generationer ska få uppleva denna
rikedom har vi ett ansvar att värna och vårda våra värdefulla naturmiljöer.

Naturvårdsplanen har tagits fram av Naturcentrum AB med stöd av Sven G. Nilsson, Stockanäs i samarbete med
Älmhults kommun 2018–2020. Delar av strategidelen (Del 1) är framtagna av Älmhults kommun. Upprättandet
av en naturvårdsplan för Älmhults kommun har ingått i ett lokalt naturvårdsarbete (LONA), vilket till hälften
finansierats med statliga medel. Text: Örjan Fritz, Andreas Malmqvist och Anna Elf samt Älmhults kommun
Layout: Anna Elf, Naturcentrum, och Carina Glanshagen, Älmhults kommun. Foto: Örjan Fritz och Andreas
Malmqvist samt Älmhults kommun.
2
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Foto: Alexander Hall

En förutsättning för att bevara och utveckla kommunens naturvärden är ett aktivt arbete och
att det finns ett aktuellt kunskapsunderlag. Här spelar naturvårdsplanen en betydelsefull roll.
Den utgör både ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, och redogör för kommunens mål och ambitioner med naturvården.
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Vad är en naturvårdsplan?
En naturvårdsplan innehåller en kunskapssammanställning som pekar ut de mest värdefulla naturområdena
och naturvärdena i kommunen samt strategier för naturvårdsarbetet.

andra markintressen bör hänsyn tas till värdena. Områden som redovisas i naturvårdsplanen har framför
allt pekats ut för att de har en hög biologisk mångfald.
Värden knutna till geologi, kulturhistoria och friluftsliv
har, trots att de ofta sammanfaller med områden med
höga naturvärden, inte legat till grund för urvalet eller
varit en aspekt vid bedömningen av områdets värde.

Naturvårdsplanens huvudsyfte är att lyfta fram naturvårdens intressen i den kommunala planeringen för att
på lång sikt bättre kunna ta tillvara och utveckla kommunens naturvärden. Planen ska stödja kommunens
övergripande arbete och planering kring naturvårdsoch friluftsfrågor som syftar till att nå de nationellt
fastställda miljökvalitetsmålen.
Naturvårdsplanen ska:
• fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan och fungera som kunskapsunderlag för
samhällsplanering och ställningstaganden i såväl
det övergripande planeringsarbetet som i enskilda
ärenden,
• utgöra ett kunskapsunderlag för bedömning av
åtgärder, skydd och skötsel av värdefulla naturområden i kommunen,
• redovisa mål och riktlinjer för naturvårdsarbetet på
lokalnivå,
• vara underlag för prioriteringar och naturvårdsarbete,
• bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden hos
politiker och tjänstepersoner, men även hos allmänheten,
• vara ett stöd och en källa till inspiration i allt arbete
som rör mark, vatten och natur och
• vara ett underlag för åtgärdsplaner för att arbeta
konkret och kontinuerligt med naturvårdsfrågor.

Sjön Römningen

De inventeringar som har genomförts är i de flesta fall
översiktliga. Det innebär att det vid specifika projekt
och fysisk planering kan krävas noggrannare inventering av ett visst område.
Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
den kommunala naturvården. Den ansvarar för säkerställande av viktiga kommunala naturområden och hur
de nationella miljökvalitetsmålen beaktas lokalt.
Framtagande
Naturinventeringarna har utförts av konsulter. I objektskatalogen beskrivs de naturvärden som dokumenterats
i Älmhults kommun. Naturvärden är klassade i en tregradig skala 1–3 med 1 som högsta värde, 2 högt värde
och 3 som påtagligt värde (mer om klassningen finns i
metodbeskrivning i objektskatalogen). Klassningen är
gjord på ett sådant sätt att det möjliggör jämförelser
med inventeringar i andra kommuner.

Planen kan användas av kommunen, privatpersoner,
konsulter, ideella föreningar och alla som är intresserade
av naturen i Älmhult.
Bakgrund och avgränsning
I kommunens översiktsplan 2016-09-26, § 124 fastslås
att ”Kommunen bör ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram för att öka arealen mark med höga naturvärden inom kommunen genom att skydda, utveckla,
nyskapa och kompensera”. Denna Naturvårdsplan är
kommunens första egna samlade beskrivning av kommunens naturvärden. Tidigare beskrivning av naturvärden i kommunen finns i boken Kronobergs natur från
1989, utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Delar av strategidelen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Övriga delar har
tagits fram av Naturcentrum. Projektet har genomförts
med stöd av LONA – lokala naturvårdssatsningen.
Naturvårdsplanens delar
Naturvårdsplanen är uppbyggd av två olika delar:
• Del 1: En strategidel som anger strategier och insatsområden för kommunens naturvårdsarbete. I strategidelen finns beskrivande texter om kommunens natur,
naturvärden, lagstiftning och övergripande mål.
• Del 2: En objektskatalog som visar kommunens förekomst av värdefulla naturmiljöer.

Beskrivningen av kommunens naturvärden omfattar all
mark i kommunen, även privat mark. Ingen ställning
har dock tagits till andra intressen och naturvårdsplanen innebär inte heller någon inskränkning för privata
markägare för pågående markanvändning. Att ett område redovisas i naturvårdsplanen innebär alltså inte att
det automatiskt är skyddat, men vid avvägningar mot
5
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat
skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Men den
biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. En miljon växt- och djurarter
riskerar att försvinna de kommande decennierna1.

Vad är biologisk mångfald?

och därför inte värderas i pengar. Exempel på detta är
mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen och
deras nedbrytning av föroreningar, insekternas pollinering och vegetationens vattenreglerande effekt.
Ekosystemtjänsterna fokuserar på nyttoaspekter för
människan och kan delas in i försörjande (ex. mat),
reglerande (ex. pollinering), stödjande (ex. fotosyntes)
och kulturella tjänster (ex. friluftsliv).

Naturvårdsarbete handlar i mångt och mycket om att
bevara biologisk mångfald. Biologisk mångfald eller
biodiversitet som det också kallas är den samlade variationen av alla organismer och livsmiljöer (biotoper)
som finns i ett område.

Varför är det viktigt?

Estetiska värden
Ett storslaget fjällandskap, vårens fågelsång eller en
vacker fjäril är för många en upplevelse som ger livskvalitet och inspiration. Naturens skönhet ger avtryck
inom såväl konsten som litteraturen. Naturen skänker
ovärderliga upplevelser, sinnesro och främjar hälsan.

Arternas livsmiljöer och ekosystem ska bevaras så att
alla arter kan överleva i livskraftiga bestånd. Man kan
resonera om att alla arter har ett egenberättigande att
leva vidare. Förutom detta är mänskligheten beroende
av den biologiska mångfalden. Vi människor lever av
naturen och dess produkter och tjänster som vi förädlar.
Fyra motiv brukar anges för att bevara den biologiska
mångfalden: Etiska och existentiella värden, försörjning och välstånd, ekosystemtjänster samt estetiska
värden.

Hoten mot mångfalden

De största hoten generellt sett är biotopförstörelse,
överexploatering och införsel av främmande arter.
Med biotopförstörelse menas att själva levnadsmiljön
för arter förstörs på grund av exempelvis minskning
och fragmentering av biotoper, spridning av miljögifter, försurning, övergödning och klimatförändringar.
Överexploatering är då människan överutnyttjar ett
ekosystem, till exempel genom överfiske, skogsskövling
eller insamling av djur och växter. Människan kan
också indirekt påverka den biologiska mångfalden
genom att avsiktligt eller oavsiktlig sprida arter till
platser där de inte förekommer naturligt. Dessa främmande arter kan ha stor negativ påverkan på det
naturliga ekosystemet och vara ett hot för inhemska
arters överlevnad. Exempel på främmande arter i
Sverige som snabbt har spridit sig är signalkräfta,
blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jätteloka.

Etiska och existentiella värden
Vi är en del av den biologiska mångfalden och alla arter på jorden har lika stor rätt att leva. Vilken rätt har
vi att utarma naturresurserna och på så sätt förstöra
för kommande generationer?
Försörjning och välstånd
Naturens resurser är själva grunden för mänsklighetens
fortlevnad. Det mest uppenbara är råvaror och livsmedel som hämtas ur växt- och djurriket. Faktum är
att människan använder cirka 30 000 olika växtarter
för mat, kläder, byggnadsmaterial, medicin med mera.
Ekosystemtjänster
Ekosystemen utför många tjänster som tas för givet

Strömmande vatten i Helgeå har stor betydelse för friska ekosystem och biologisk
mångfald.

Klockgentiania är en starkt hotad art som
trivs längs Möckelns stränder.

Biologisk mångfald i Vakö Myr ger en mängd
olika ekosystemtjänster, bland annat i form
av friluftsliv och upplevelser.

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019, IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services.

1
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Tillståndet för biologisk mångfald

Malen är en hotad och fredad art och finns idag i några få sjösystem i Sverige, bland annat
i Möckeln och Helgeå.

att enskilda arter ska försvinna från Sverige. Listan
omfattar arter som har minskat eller har små populationer och därmed löper en ökad risk att dö ut från
landet. En ny rödlista gavs ut i april 2020. Inventeringarna i denna plan baseras dock på rödlistan från 2015
och alla angivelser av rödlistekategorier använder
2015 års rödlista.

Utbredningen av viktiga ekosystem och arter minskar
i snabb takt över hela världen. Förlusten av arter,
naturtyper och ekosystem är ett av våra i särklass
största miljöproblem. I Sverige bedöms cirka 10 procent av arterna vara hotade av utrotning1.
Det finns ingen heltäckande övervakning av den biologiska mångfalden i Sverige, eller någon annanstans i
världen, men tack vare Svenska artprojektet Artdatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden
relativt välkänd. Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter,
svampar och djur. Inom landet bedrivs också nationell
miljöövervakning, till exempel inom projektet NILS
(nationell inventering av landskapet i Sverige) och
övervakning av arter och naturtyper som omfattas av
EU:s art- och habitatdirektiv (så kallad biogeografisk
övervakning).

I den nya rödlistan har antalet rödlistade arter i Sverige
ökat med 11 procent. Av de cirka 21 700 arter som bedömts klassificeras 4 746 som rödlistade, varav 2 249
som hotade. Det sammantagna resultatet visar en viss
försämring för Sveriges arter.
Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent
sedan 2015 och två nya däggdjursarter på listan är
skogshare samt igelkott. Situationen för utter, fladdermöss och havsörn har däremot förbättrats tack vare
minskade utsläpp av miljögifter, naturvårdsåtgärder
och/eller förbättrad miljöövervakning.

Vart femte år bedöms tillståndet för Sveriges växter,
djur och svampar i den så kallade rödlistan som tas
fram av Artdatabanken genom ett stort samarbete med
många olika artexperter. I rödlistan bedöms risken för

De rödlistade arterna placeras i olika hotkategorier
beroende på utdöenderisken. För mer information om
rödlistan och rödlistade arter i kommunen se sid 23.

Produktionsskog med monokultur och låga biologiska värden.

1

Slåttersandbi är en rödlistad art som har hittats
i Älmhults kommun. Den trivs bäst i områden
med småskaligt jordbruk och slåtterängar.

Rödlista 2020, SLU Artdatabanken
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Grön infrastruktur och
ekosystemtjänster
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster är begrepp som på de senaste åren blivit alltmer viktiga
i arbetet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det handlar inte om några nya upptäckter
utan kan ses som ett utvecklat sätt att beskriva naturen och dess betydelse för människa och samhälle. Beaktande av ekosystemtjänster kan och bör bli ett självklart inslag i den fysiska planeringen
för ett växande och långsiktigt hållbart samhälle.
Det finns ett tydligt samband mellan biologisk mång
fald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster:

samband och påverkan på dessa. Handlingsplanen ska
också ge en strategisk och geografisk riktning för det
gemensamma naturvårdsarbetet.

Grön infrastruktur är ett nätverk av natur, både i tätorter och på landsbygd, som bidrar till livsmiljöer för
växter och djur.

Planering med ett ekosystemperspektiv
Beaktande av ekosystemtjänster kan och bör bli ett
självklart inslag i den fysiska planeringen för ett växande
och långsiktigt hållbart samhälle.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som
naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar
till vår välfärd och livskvalitet.

Träd som klimatutjämnare (vind, vatten, temperatur),
bullerdämpare och luftföroreningsfilter, bin och andra
insekter som pollinatörer, grönytor och vattenmiljöer
som upplevelseområden och vattenreningsfilter med
mera. Det finns idag en medvetenhet av betydelsen av
ekosystemtjänster men det saknas strukturerade metoder för att inkludera och värdera dem i planeringsprocessen.

Den gröna infrastrukturen är basen för biologisk mångfald vilka i sin tur utgör grunden för ekosystemtjänsterna.
Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur
Länsstyrelserna runtom i Sverige har ett regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön
infrastruktur. Länsstyrelsen i Kronobergs läns regionala
handlingsplan för grön infrastruktur finns på Länsstyrelsens hemsida.

Förutsättningar och verktyg för ett framgångsrikt arbete
med ekosystemtjänster är under stark utveckling. I
kommunens kommande fördjupade översiktsplan och
grönplan kommer ekosystemtjänster, mångfunktionalitet
och helhetssyn vara viktiga ledord.

Handlingsplanen ska fungera som ett verktyg för att
sprida kunskap om ekosystemtjänster, ekologiska

Regnträdgårdar längs Norra Esplanaden i Älmhult är multifunktionella ytor som bidrar med flera olika ekosystemtjänster i stadsmiljön: rening
och fördröjning av dagvatten men även förutsättningar för biologisk mångfald och estetiskt vackra miljöer.
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Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.
I detta ingår såklart även naturmiljön som en viktig pusselbit. Balkens synsätt är att naturen inte
bara är värdefull som livsmiljö för människor och andra organismer utan har ett egenvärde.
Bakgrund och grundstenar
I Miljöbalken regleras mycket av det arbete som
bedrivs inom naturvårdsområdet. Naturvårdslagstiftning har en lång tradition i Sverige. Den första
lagstiftningen på området kom redan 1909 då våra
första nationalparker också avsattes. Då handlade
naturvårdsarbete och även lagstiftningen mest om att
skydda orörda stora områden, både från exploatering
men även från besökare och friluftsliv. På senare år har
inställningen till både naturvårdsarbete och lagstiftningen ändrats och idag ses både skötsel och friluftsliv
som självklara ingredienser i arbetet för naturvården.

fridlysning av arter – art- och habitatdirektivet och
fågeldirektivet. Direktiven låg till grund för artskyddsförordningen som infördes i svensk lag 2008. Samtliga fåglar,
grod- och kräldjur och ytterligare cirka 300 djurarter,
växter, svampar och lavar omfatattas av artskyddsförordningen. Reglerna ser olika ut för olika arter och en
del arter har högre skydd än andra. Förordningen kan
ha en betydande påverkan på exploateringsprojekt och
olika typer av planering. Det är därför viktigt att i god
tid ha kunskap om vilka arter i artskyddsförordningen
som finns i ett område som är aktuellt för exploatering.
På så sätt blir det lättare för exploatören att undvika
skador på arter eller livsmiljöer för skyddade arter.

Miljöbalken har fem grundstenar som ska styra dess
tillämpning.
• Hälsa och miljö ska skyddas
• Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
• Den biologiska mångfalden ska bevaras
• En god hushållning av mark och vatten skall tryggas
• Återanvändning och återvinning ska främjas

Fågeldirektivet
Fågeldirektivets syfte är att skydda samtliga naturligt
förekommande fågelarter inom EU. Reglerna gäller
fåglarnas bon, ägg och rastplatser. För vissa arter (direktivets bilaga 1) ska medlemsländerna vidta särskilda
åtgärder och inrätta skyddsområden.
Art- och habitatdirektivet
Direktivet kan ses som en komplettering till fågeldirektivet och syftar till att skydda vissa värdefulla naturtyper och arter samt dess livsmiljöer. Vilka arter och
naturtyper som berörs listas i bilagor till direktivet.

Naturvårdsarbete återkommer i flera av balkens
kapitel som till exempel de allmänna hänsynsreglerna,
kapitel tre och fyra om hushållning med mark och
vatten (i så kallade riksintresseområden) samt kapitel
fem som behandlar miljökvalitetsnormer. För en utförligare genomgång om naturvård i miljöbalken se
Naturvårdsverkets webplats www.naturvardsverket.se

Natura 2000
Områden som innehåller arter eller naturtyper som listas
i fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet kan
klassas som Natura 2000-områden. Natura 2000områdena utgör EU:s nätverk för värdefull natur och
är en viktig del av EU:s naturvårdsarbete. Områdena
pekas ut av kommissionen efter förslag av respektive
medlemsland. Alla Natura 2000-områden klassas automatiskt som riksintresse för naturvård.

Skydd av områden enligt miljöbalken
Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara
världens natur- och kulturarv och för att tillvarata
grundläggande värden som rent vatten och ren luft
samt oförstörd natur. I Miljöbalkens sjunde kapitel
innehåller regler gällande skydd av natur. De skydd
som används inom naturvårdsarbetet är:
• Nationalpark
• Natura 2000
• Naturreservat
• Kulturreservat
• Naturminne
• Biotopskyddsområde
• Djur- och växtskyddsområde
• Strandskyddsområde

Allemansrätten
Allemansrätten ger, som namnet antyder, alla en möjlighet att röra sig fritt i naturen. Det betyder att allmänheten har rätt att promenera, bada i sjöar, paddla
kanot med mera på privatägd mark eller vatten. Med
detta kommer även ett ansvar och ett krav på hänsyn
mot växter, djur och mot markägaren och andra besökare i naturen. Allemansrätten är ingen lag och det finns
heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot
finns det sedan 1994 stöd för allemansrätten i grundlagen och rätten omges av lagar som sätter gränser för
vad som är tillåtet. Detta gör att det inte alltid går att
ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är en del av Miljöbalken och
kanske den starkaste svenska lagstiftningen när det
gäller naturvård. Förordningen innebär att vi ska främja hållbar utveckling genom att ta ansvar för att bevara
vilda djur och växter vid förändring och påverkan på
naturen. Grunden är EU:s två naturskyddsdirektiv om
9
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Naturvårdsarbete på kommunal nivå
Den offentliga naturvården i Sverige är delad mellan staten och kommunerna. Regeringens centrala
myndighet för naturvårdsfrågor är Naturvårdsverket. Dessutom har Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter ansvar för att de nationella miljömålen
uppfylls. Regionalt är det länsstyrelsen som har ansvaret för naturvården, men även kommunerna
har ett stort naturvårdsansvar1.

Höga kulturvärden och en hög biologisk mångfald i Bökhult och kringliggande naturområden.

Kommunens viktiga roll

naturvård. Att veta var kommunens värdefulla natur
finns och sedan försöka ta hänsyn till naturvärdena
i samhällsplanering och tillståndsgivning, är kanske
det främsta ansvaret som ligger på vår organisation i
arbetet för att uppnå en hållbar utveckling.

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå
miljömålen. Naturvården berör direkt 6 av de 16
svenska miljömålen. Indirekt berörs dock flera mål då
en väl fungerande natur minskar de negativa effekterna av andra miljöutmaningar genom ekosystemtjänster. Naturvård skapar även attraktiva miljöer som ger
mervärde för kommunen.

Med aktivt arbete på flera nivåer och av många olika
aktörer finns möjligheter att vända den negativa trenden och nå en utveckling där Älmhults natur även i fortsättningen kan bidra till att göra kommunen attraktiv.

Verktygslådan i naturvårdsarbetet består av olika
delar. Det kan handla om att långsiktigt bevara
områden med höga naturvärden från exploatering
men också om att sköta och utveckla områden så att
de befintliga naturvärdena inte försvinner. Ett exempel
på det är att upprätthålla hävden i betesmarker för att
gynna en hävdberoende flora. De senaste decennierna
har man även börjat att nyskapa natur i form av
exempelvis våtmarker, ofta med syftet att både skapa
livsmiljöer för växter och djur samt reducera läckage
av näringsämnen. Men även för att jämna ut vattenflöden och främja grundvattenbildning.

Kommunalt ägande av mark
och dess skötsel

Älmhults kommun äger cirka 1600 hektar skogs- och
naturmark (2019-12-31), huvuddelen av denna mark
finns i och runt kommunens tätorter. Skogsmark utanför detaljplanelagt område sköts enligt regelverken
för FSC-certifieringen vilket innebär att skogsbruket
ska vara långsiktigt hållbart ur ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv.
Skötsel av detaljplanelagd naturmark styrs i första
hand för att erbjuda trygghet, trivsel och rekreation
för allmänheten.

Den största delen av det kommunala naturvårdsarbetet
sker dock i det dagliga arbetet. Kommunen har genom
samhällsplanering, sina myndighetsroller och som markägare stora möjligheter att bidra till en väl fungerande

I
I Regeringens skrivelse 2001/02:173, En samlad naturvårdspolitik, påpekas att kommunernas roll som lokal drivkraft är mycket betydelsefull,
vilket har understrukits genom satsningen på lokala naturvårdsprojekt (LONA).
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Övergripande mål och riktlinjer
Riokonventionen om biologisk
mångfald

Agenda 2030

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling,
antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 med
17 stycken globala mål och 169 delmål om alla dimensionerna av hållbar utveckling (social, ekonomisk och
ekologisk). Mål som naturvårdsplanen främst berör
är Mål 2 – Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett
hållbart jordbruk, Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, Mål 6 –
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av
vatten och sanitet för alla, Mål 11 – Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara och Mål 15 – Landbaserade ekosystem,
biologisk mångfald. Även flera andra mål är direkt
eller indirekt relevanta för planen.

Konventionen om biologisk mångfald undertecknades
vid FN:s konferens om miljö och utveckling (i Rio,
1992) och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den. I stor utsträckning kopplar Sverige målen inom konventionen till de nationella miljökvalitetsmålen.
Ramarna anges även i miljöbalken och i regeringens
proposition ”En svensk strategi för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster” (2014).
Andra viktiga internationella konventioner kring biologisk mångfald är är Bonn-konventionen, CITESkonventionen och Ramsar-konventionen.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Sveriges miljömål

samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt
växt- och djurliv. I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som
regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans
med andra regionala myndigheter och organ och i
dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och
uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional nivå.

Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i
april 1999 och består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall,
biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges
miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
Sex av miljömålen har direkt inverkan på naturvårdsarbetet: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans
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Sveriges miljömål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Miljöplan 2030 – miljöpolicy

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God begyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

I kommunens översiktsplan 2016-09-26, § 124 under
riktlinjer för naturområden slås fast att ”Kommunen bör
ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram för att öka
arealen mark med höga naturvärden inom kommunen
genom att skydda, utveckla, nyskapa och kompensera.

Miljöplan 2030 för Älmhults kommun är en gemensam
plattform i arbetet för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018-0423, §148. Miljöpolicyn, som ingår i Miljöplanen, har
fyra punkter som särskilt berör naturvårdens område.

Skogspolicy

Vi skapar ekologisk hållbar utveckling genom att vi:
• Tar miljö- och klimathänsyn i alla våra beslut i
nämnder, bolag och styrelser.
• Bidrar till att de sexton nationella miljökvalitetsmålen nås.
• Agerar långsiktigt hållbart genom att ta särskild
hänsyn till miljö- och naturresursfrågor vid beslut.
• Vi främjar en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, och andra resurser.

Kommunens mark- och skogsinnehav ska primärt fylla
fem syften:
• Produktionsskogen ska präglas av långsiktighet
och en optimal avkastning. En del av avkastningen
ska finansiera den sociala och kulturella naturvården.
• Det ska finnas tätortsnära grönområden och skogar
som möjliggör friluftsliv och rekreation för att
främja välbefinnande och hälsa.
• Skogar ska finnas tillgängliga som inspirationskälla
för barns och ungdomars utbildning, som grund för
positiva naturupplevelser och skapande av en medvetenhet om kretslopp och naturbruk.
• En del av marken ska utgöra markreserv för exploatering och bebyggelse.
• Delar av marken, som är lämplig för jakt och fiske,
bör arrenderas ut.

Översiktsplan 2016

I kommunens gällande översiktsplan från år 2016 presenteras vilka områden som har ett särskilt skydd för
sina förekommande naturvärden (enligt miljöbalkens 7
kapitel). Bland dessa områden finns bland annat naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Översiktsplanen redovisar också de områden
som pekats ut som riksintressen för naturvården enligt
miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlet. Ett kommunalt naturvårdsprogram är ett viktigt
kunskapsunderlag i den översiktliga planeringen och
ska ses som ett hjälpmedel då avvägningar mellan olika
markanvändningsintressen ska göras.

Skogens brukande och avkastning ska i första hand
styras av den nytta skogen kan tillföra kommunens
invånare. Biologisk mångfald ska utvecklas och bevaras. Den sociala naturvården ska prioriteras högt.
Skogsmarken ska även kunna utnyttjas i kommunens
övriga verksamheter, till exempel av förskolor, skolor
och äldreomsorg.
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Strategier och insatsområden för
naturvårdsarbetet i Älmhult
I kommunens översiktsplan är en av strategierna att naturmiljöerna i kommunen ska utvecklas
med ett mer livskraftigt växt- och djurliv och hög biologisk mångfald. I följande avsnitt anges de
mål och strategier för naturvård och biologisk mångfald som Älmhults kommun avser att arbeta
efter för att bidra till att nå kommunens mål och de nationella miljömålen.

Strategier ur miljöplan 2030
Antaget av kommunfullmäktige 2018-04-23, §148

Miljöplanen behandlar även följande riktlinjer kring
bostadsnära natur. Dessa riktlinjer fördjupas ytterligare
i framtida grönplan eller friluftsplan.

Älmhultsnaturen ska värnas
Den biologiska mångfalden och spridningsmöjligheter ska bevaras, återskapas och utvecklas genom god
planering, skydd och skötsel. Särskilt viktigt är att
förbättra förutsättningar för hotade och sällsynta arter
i kommunen samt att förebygga och eliminera invasiva
arter. Kommunen ska ta vara på, bevara och stärka
de ekosystemtjänster som naturen ger oss. Samhällsplanering och skötsel ska göras så att dess värden och
funktioner inte försämras. Kommunen ska verka för
att bevara och öka antalet restaurerade områden med
värdefulla naturtyper, exempelvis våtmarker, rinnande
vattendrag, betesmarker och slåtterängar.

Ekosystemtjänster ska bevaras och
utvecklas i såväl grönområden
som stadsmiljöer
De som vistas i Älmhult ska uppleva en god stadsmiljö
med låga bullernivåer och ren luft. Stadsmiljöns ekosystemtjänster ska stärkas och kompletteras med ytterligare grönska. Dagvatten ska hållas kvar på markytan
så länge som möjligt för att renas och fördröjas. Grönskande utomhusmiljöer ska skapa vackra platser och
mötesplatser samt främja hälsa genom att uppmuntra
till rörelse för såväl barn som äldre. Större grönområden i kommunens tätorter ska länkas ihop till sammanhängande rörelsestråk, främja biologisk mångfald
och uppmuntra till lek och rörelse. Den gröna ryggraden i Älmhult ska utvecklas och sjön Möckeln ska vara
mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor.

Vattentillgångar ska skyddas
Sjöar och vattendrag ska ha naturliga ekosystem med
goda livsmiljöer för växter och djur. För att säkerställa
en hållbar och trygg vattenförsörjning ska kommunen
värna om kommunens tillgångar på dricksvatten samt
använda dem på ett långsiktigt hållbart sätt. Utsläppen
av näringsämnen från spillvatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Kommunen ska verka för att allt som
byggs i Älmhults kommun skapar
hållbara och attraktiva livsmiljöer
Vi ska sträva efter att kommunens egna fastigheter och
bostäder har klimatanpassade utemiljöer, som främjar
hälsa och biologisk mångfald.

Naturen ska utvecklas till friluftsliv för alla
Kommunen ska öka utbudet av vandrings- och cykelleder. Sjön Möckeln ska vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor och besökande. Naturområden ska bindas samman, utvecklas och göras tillgängliga för många.

Älmhults invånares kunskap om och
engagemang för naturen ska öka
Naturinformation och naturguidningar ska utvecklas
kontinuerligt. Skyltar och broschyrer ska finnas i och
om alla naturreservat. Naturinformation på webb och
i sociala media ska hållas uppdaterad.
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Insatsområden för naturvårdsarbete
Älmhults kommun ska arbeta med naturvård inom följande områden:

Planering och ärendehantering

Bevarande och skydd

 Naturvärden ska bevakas och tas hänsyn till 		
vid planering och ärendehantering som rör
markanvändning. Frågor om naturmiljöer och 		
biologisk mångfald ska vägas in i översiktsplanering och i andra kommunala planer. Dels inom 		
myndighetsutövningen där kommunen, enligt 		
bland annat plan- och bygglagen och miljö-		
balken, beslutar, dels där kommunen utgör
remissinstans.
 Vid avvägning mellan olika intressen ska naturmiljöer som utpekats som särskilt värdefulla 		
bevaras, om det inte finns mycket starka skäl för
en annan bedömning.

 Älmhults kommun ska inom ramen för sitt naturvårdsarbete använda alternativa metoder för att 		
nå miljömålen och öka den lokala delaktigheten.
Formerna för bevarande kan vara frivilliga avsättningar, formella skydd som kommunala eller statliga naturreservat och biotopskydd, naturvårdsavtal, olika former av miljöstöd med mera.

Kunskapsspridning kring naturvårdsåtgärder

Förvaltning av kommunens mark

 Älmhults kommun ska vara ett föredöme när det
gäller att sköta och utveckla den egna marken för
den biologiska mångfalden, rekreation och friluftsliv.
 Den kommunala markförvaltningen ska vara
certifierad enligt FSC.
 Markförvaltningen ska följa kommunens skogspolicy, se sid 12, för kommunägd mark.

Nyanlagd våtmark

Samarbete och samverkan

 Markägarna och markägarorganisationer har en 		
central roll i naturvårdsarbetet och deras roll och
deltagande är avgörande för att uppnå flera av 		
miljömålen. Älmhults kommun ska genom samarbete och samverkan med enskilda markägare, 		
skogsbolag och organisationer arbeta för ett långsiktigt bevarande av särskilt värdefulla områden 		
och hotade arter.
 Älmhults kommun ska om möjligt stötta enskilda
naturvårdsinitiativ.
 Älmhults kommun ska delta i arbetet i lokala och
regionala samverkansgrupper för naturvård.
Naturguidning vid Ormakulla

Naturinformation

 Älmhults kommun ska arbeta med information 		
för att underlätta för människor att besöka olika 		
naturområden. Kommunen ska även skapa förståelse hos invånare och besökare för naturen 		
och dess betydelse för den biologiska mångfalden, ekosystemen och folkhälsan.
 Älmhults kommun ska kontinuerligt kommunicera med markägare kring naturvärden i kommunen. Speciellt i särskilt värdefulla områden eller 		
där det finns hotade arter.
Biotopvårdande åtgärder i Lillån, Delary
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Läs mer om förslag på åtgärder i idébank, sid 33.

Naturen i Älmhults kommun
Berggrunden består framför allt av gnejser och gnejsgraniter. Detta är svårvittrade bergarter som ger upphov till sura, näringsfattiga marker. Men genom Möckeln
och öster därom går en grönstenszon som ger basiska
och mer näringsrika jordar. Den rikare berggrunden är
förklaringen till Möckelnområdets mullrika lövskogar
och artrika flora.

Naturen i Älmhult utgörs till stor del av sjö- och myrrika
skogsmarker med småskaliga odlingslandskap och lövträdsrika stråk som karaktäristiska inslag (tabell 1).
Terrängen är till övervägande delen låglänt och flack
men bryts av drumliner och åsar i nord-sydlig riktning.
Skogsmark

73 323 ha

75 %

Vatten

8 772 ha

9%

Åker

3 575 ha

4%

Betesmark

2 568 ha

3%

Bebyggd mark

3 985 ha

4%

Övrig mark

5 600 ha

6%

Totalt

Kulturlandskapets historia
Ett av Smålands äldsta fornfynd har hittats i Göteryd,
cirka en mil väster om Älmhult. Det är en 12 000 år
gammal pilspets som sannolikt används av den kringflyttande jägarbefolkning som var de första som kom
till trakten. Inte förrän ett par tusen år före Kristus blev
människorna mer bofasta och började odla marken och
hålla tamdjur som kor och grisar. Hällkistor och fornåkrar är exempel på lämningar från de första bofasta
Älmhultsborna.

97 823 ha

Tabell 1. Markanvändning inom Älmhults kommun 2015.
Källa SCB.

Fram till 1700-talet, då befolkningsökningen var låg,
brukades jorden gemensamt av byarna. Jordbruksmarken var uppdelad i inägor och utmarker. Centralt på
inägomarken låg den bebyggda bytomten. Bebyggelsen
omgavs av den odlade åkermarken och ängarna som
skulle ge hö och lövfoder under vintern. Genom de inhägnade inägorna gick fägator som ledde kreaturen till
utmarkens betesmarker. Närmast byarna utgjordes betesmarkerna sannolikt av glest björkklädda beteshagar.
Längre bort från gården var gran och tall de vanligaste
trädslagen på utmarken. Den betespräglade bondeskogen var luckigare än dagens skogar, med gräs- och
blomsterrika gläntor.

Det flacka, myr- och sjörika skogslandskapet dominerar, men insprängt i skogslandskapet finns ”öar” av småbrutna kulturlandskap och lövskogar. Sjön Möckeln,
mitt i kommunen, omges av kulturbygder i ett kulligt
landskap. Här finns lövskogsmiljöer med höga naturvärden och småskaligt brukade kulturmiljöer med
ängs- och hagmarker.
Virestad öster om Möckeln omges av ett öppet
odlingslandskap på kommunens mest bördiga mark.
Dessa marker brukas aktivt i relativt stor skala med
kommunens mått mätt. Söder och öster om Häradsbäck
i kommunens allra ostligaste del präglas landskapet av
kuperad, storblockig terräng. De stora mossbevuxna
blockstenssamlingarna skapar ett särpräglat landskap
tillsammans med den mörka barrskogen. Här finns
också moränryggar som formar ett kulligt landskap
med ljusare tall- och blåbärsskogar.

Under 1700-talet ökade befolkningen för att närmast
explodera under 1800-talet. Den snabba befolkningsökningen ställde högre krav på effektiviteten inom
jordbruket. En rad skiftesreformer, initierade av staten,
genomfördes fram till mitten av 1800-talet. Marken
delades upp och varje bonde fick sin egen bit mark
att bruka. Byarna splittrades och bebyggelsen spreds i
landskapet. Gränsen mot grannarna blev nu viktig att
markera. Detta resulterade i vad som för många är ett
av Smålands främst signum - de många och långa stenmurar som markerar gränser mellan ägor.

Berg och jord
Kommunen liksom resten av länet ligger över högsta
kustlinjen. Det innebär att jordarna till övervägande
del består av osorterad morän, i den här delen av
landet även kallad pinnmo. Moränen avsattes av den
senaste inlandsisen, som också gett upphov till många
av landskapets former. Moränen i kommunen bildar
ofta strömlinjeformade, drumliniserade eller andra
småkuperade ytformer. Ett undantag är det sjö- och
kärrika området öster och söder om Häradsbäck som
har en mer småbruten topografi präglad av kullar och
ryggar. Runt byn Karsemåla finns en liknande terräng.
Genom kommunen finns flera mer eller mindre sammanhängande stråk av isälvsavlagringar i nordsydlig
riktning. Kalt berg är ovanligt.

Jordbruket moderniserades även på andra sätt under
1800-talet. Införandet av vallodling förändrade landskapet drastiskt. Nu fanns inte längre behov av så stora
arealer ängsmark som innan. Däremot behövdes mer
odlingsbar mark och många ängar och betesmarker
odlades därför upp. Många sjöar sänktes och våtmarker dikades ut för att vinna mer odlingsbar mark.
Uppodlingen fortsatte fram till 1920-talet. Efter andra
världskriget effektiviserades jordbruket ytterligare då
användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel
sköt i höjden, samtidigt som allt mer motordrivna redskap började användas.
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Jordbruksmarken (åker, äng och betesmark) i kommunens sex socknar var lika stor som arealen skogsmark
år 1886 (tabell 2). Sannolikt användes även en stor
del av skogsmarken till betesmark under den här tiden.
Sedan dess har arealen åkermark närmast halverats. De
senaste 50 åren har arealen åkermark minskat kraftigt
till följd av att många småjordbruk tvingats lägga ner
på grund av dålig lönsamhet. Idag växer istället planterad granskog på före detta åkrar. Endast en femtedel
av betesmarken finns kvar och av slåtterängarna återstår bara en liten spillra.

Dominerande biotop		

Antal Areal (ha) Andel av
objekt
totalarealen

Ädellövträd		 39

68,3

10,9%

Ädellövskog		 20

67,1

10,7%

Ädellövnaturskog		 25

62,6

10,0%

Brandfält		 53

59,3

9,5%

Strandskog		 11

58,8

9,4%

Lövnaturskog		 9

48,2

7,7%

Lövängsrest med hamlade träd

30

46,6

7,5%

7

29,0

4,6%

6 048 ha

Barrnaturskog		 12

21,5

3,4%

686 ha

Blandsumpskog		 4

20,4

3,3%

Betesmark

12 903 ha

Lövsumpskog		 6

19,8

3,2%

Skogsmark

18 459 ha

Alsumpskog		 11

19,2

3,1%

Lövskogslund		 12

18,3

2,9%

Hedädellövskog		 12

18,0

2,9%

Tallsumpskog		 3

10,5

1,7%

Hassellund		 8

8,5

1,4%

Övriga lövträd		

5

7,2

1,2%

Skogs- och myrmosaik		

2

6,8

1,1%

Hagmark		 3

6,2

1,0%

Lövträdsrika skogsbryn		

4

4,6

0,7%

Källpåverkad mark		

3

4,5

0,7%

Skogsbäck		 2

4,4

0,7%

Barrskog		 4

4,1

0,7%

Örtrika bäckdråg		

1

4,0

0,6%

Gransumpskog		 1

3,4

0,5%

Sandbarrskog		 1

2,7

0,4%

Aspskog		 1

0,7

0,1%

Bergbrant		 1

0,6

0,1%

625,3

100,0%

Lövrik barrnaturskog		
Åker
Slåtteräng

Tabell 2. Ägoslag i kommunens sex socknar år 1886.
Källa: Jordbruksverket.

Beskrivning av kommunens
naturtyper
Skogslandskapet
Kommunen består till hela 75 procent av skogsmark.
Granskog med inslag av tall och björk är kommunens
vanligaste skogstyp.
Barrskogar
Barrskogarna är starkt präglade av modernt skogbruk
och mestadels planterade. Mindre bestånd av äldre
barrskogar förekommer också, främst i det blockrika
området sydost om Härlunda. Här har ett rationellt
skogsbruk försvårats av den svårtillgängliga terrängen.
Skogen har fått sköta sig själv och utvecklat höga
naturvärden för växter och djur knutna till gammal skog.

Tabell 3. Nyckelbiotoper: dominerande biotop, antal och sammanlagd areal (ha).

Bland- och lövskog
Spritt i landskapet finns också områden med blandoch lövskog. Bokdominerad blandskog finns vid
Låkan och i Stensjöområdet nära Blekingegränsen.
Rena bokskogar växer vid Diö, Kornberga och Taxås.
Kommunens bokskogar utgörs nästan uteslutande
av hedbokskog med ekorrbär, kruståtel, blåbär,
skogsstjärna och harsyra som dominerande arter.

de vanligast förekommande lövträden. Inslaget av lind
är ovanligt stort, liksom andelen gamla hamlade träd
och övriga grova ädellövträd. Längs sjöstränderna
finns rikligt med strandskogar och sumpskogar med
björk, al och asp. Strandskogarna ligger på mark som
torrlades när Möckeln sänktes och som översvämmas
regelbundet. Många är relativt orörda och innehåller
rikligt med död ved.

Totalt		

290

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. I många nyckelbiotoper finns gott om död
ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock
och bergväggar, element som har stor betydelse för
skogens växter och djur. I en nyckelbiotop finns ofta
hotade eller sällsynta arter som behöver området för
sin överlevnad.

Öarna och halvöarna i Möckeln är kända för sina
artrika ädellövskogar. Lövskogarna i detta område ingår i en så kallad värdetrakt utpekad av länsstyrelsen.
Markerna i Möckelnområdet är mycket bördiga på
grund av de tidigare nämna grönstensstråken och det
gynnsamma klimatet runt sjön. Enligt en lövskogsinventering som utförts i området närmast sjön utgör
20 procent av landytan lövskog med en lövandel på
minst 30 procent. Andelen ädellövskog är betydande.
En stor del av de gamla inägorna har vuxit igen och
bildar idag ofta blandlövskogar. Bok, ek och björk är

Totalt finns 316 nyckelbiotoper registrerade hos
Skogsstyrelsen inom kommunen (karta 1, se även
Skogens pärlor på www.skogsstyrelsen.se). Siffran
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Bokskog i Diö

värden grovt sett motsvarar påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. All mark med naturvärden i skogen
fångas således inte upp i naturvårdsplanen, som fokuserar mer på de högre naturvärdena.

inkluderar såväl små- som storskogsbrukets mark, men
inte skogsmark inom naturreservaten. Nyckelbiotoperna
omfattar en sammanlagd areal om 655,8 ha, vilket är
0,9 procent av skogsmarken i Älmhults kommun. I
Sverige som helhet motsvarar arealen nyckelbiotoper 2
procent av den produktiva skogsmarken. Medelarealen
för en nyckelbiotop i kommunen är 2,1 ha, medan
medianarealen är 1,4 ha. Därtill kommer det som
Skogsstyrelsen kallar objekt med naturvärden, det vill
säga biotoper som för närvarande inte bedömts ha
nyckelbiotopsklass, men vars naturvärde höjer sig över
den vanliga produktionsskogen (ej att förväxla med
naturvärdesobjekt). Dessa är 339 till antalet och utgör
1 046 ha. Sammantaget brukar nyckelbiotoper och
objekt med naturvärde kallas skogliga värdekärnor.
Dessa finns spridda i stort sett över hela kommunen,
men med vissa koncentrationer, bland annat till
kommunens östligaste del, på Vakö myr och på vissa
ställen kring sjön Möckeln. Se karta på nästa sida.

Dominerande biotoptyper i småskogsbrukets nyckelbiotoper är ädellövträd, ädellövnaturskog och ädellövskog i övrigt, enligt Skogsstyrelsens terminologi (tabell
3). Sammantaget utgör dessa tre biotoptyper för ädellövskog ungefär en tredjedel av den totala arealen av
nyckelbiotoper inom kommunen.
Anmärkningsvärt är de många brandfälten, som i
samtliga fall finns på Vakö myr efter den stora branden där sommaren 1992. Även strandskogar vid sjöar
och vattendrag samt olika typer av lövskogar utgör
också betydande andelar. Däremot är barrskogar och
sumpskogar av olika typer mer fåtaligt registrerade. Att
Älmhult är en ganska ”flack” kommun framgår också
av att endast en bergbrant och inga rasbranter registrerats. Därtill är objekt med källpåverkad mark mycket
sparsamma. Anmärkningsvärt är också det låga antalet
av skogs- och myrmosaiker, trots kommunens rika förekomst av många myrar och omgivande kantskogar med
ingående fastmarksholmar.

Nästan alla nyckelbiotoper ingår i naturvärdesobjekt
i denna naturvårdsplan, medan en del objekt med
naturvärden, särskilt små och mer isolerade objekt,
hamnar utanför avgränsade naturvärdesobjekt. Allmänt
motsvarar de flesta nyckelbiotoper högt naturvärde
– naturvärdesklass 2, medan många objekt med natur-
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Karta 1. Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets inventering. Se även Skogens pärlor på www.skogsstyrelsen. se

Odlingslandskapet

finns också vid Tångarne och Taxås, Sällhult och Slätthult, vid Virestadsjöarna och Römningen samt i området söder och öster om Härlunda.

En mycket liten del av kommunens yta utgörs idag av
jordbruksmarker. År 2015 var 5 procent av arealen
åkermark och 3 procent betesmark. Åkrarna brukas i
huvudsak som slåtter- och betesvallar, övrig åkermark
används till odling av havre, grödfoder, vårkorn och
blandsäd.

Inom ramen för ängs- och betesmarksinventeringen
har Jordbruksverket inventerat landets mest värdefulla ängar och betesmarker. Dessa har registrerats i
Jordbruksverkets databas TUVA och för närvarande
finns 677 hektar ängs- och betesmarker inom Älmhults
kommun. Dessa miljöer förekommer idag endast som
mycket små fragment i landskapet (karta 2). Närmare
hälften av markerna utgörs av torra hedar och fuktängar. Endast 12,5 hektar är registerade som slåttereller löväng. För mer information se vidare under Jordbruksverkets databas TUVA.

Tjugo områden i Älmhults kommun ingår i länets
kulturmiljöprogram. Av dessa utgör fyra områden
riksintressen för kulturmiljövården. Huvuddelen av
områdena utgörs av välbevarade bymiljöer omgivna av
småskaliga, ålderdomliga odlingslandskap. Två av
länets bäst bevarade landskapsmiljöer, Höö och Råshult, ligger inom kommunens gränser. Råshult utgör
länets hittills enda kulturreservat, och som födelseplats
och inspirationskälla för en av landets mest kända
vetenskapsmän, Carl von Linné, tillhör reservatet
länets mest besökta sevärdheter. I Råshult precis som
på Höö, finns bland annat stora arealer ängar som
hävdas med traditionell slåtter. Vackra odlingslandskap

Ogödslade och traditionellt skötta ängs- och betesmarker
tillhör några av landskapets allra mest artrika miljöer.
I takt med att jordbrukslandskapet förändrats har
villkoren för många ängs- och hagmarksarter kraftigt
försämrats och många är idag hotade.

Hamlad lind. Foto från odlingslandskap vid Hökhult.
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Karta 2. Värdefulla äng- och betesmarker i Älmhults kommun. Uppgifter från Jordbruksverkets databas TUVA.

Våtmarker

dikningen som tog fart i hela landet under 1800-talets
befolkningsökningar. Många myrar är också påverkade av torvbrytning eller har planterats med skog under
1900-talet.

Genom de landsomfattande våtmarksinventeringarna
(VMI) 1981–2005 har landets våtmarker karterats. I
Älmhults kommun utgör det stora inslaget av våtmarker,
bland annat myrar, ett karaktäristiskt inslag (karta 3).
Många av myrarna har en historia som fodermarker.
Från myrarna slogs stora mängder starr och gräs som
torkades till hö som gavs till djuren vintertid. Många
myrar nyttjades också som betesmarker.

Bland myrar med ovanligt höga ornitologiska värden
märks särskilt Vakö myr och myrområdet norr om
Brokhult. Vakö är en av länets största kalmyrar och
hyser bland annat länets största koncentration av
häckande ljungpipare.

De flesta av kommunens våtmarker är påverkade av

Karta 3. Resultatet av våtmarksinventeringen (VMI) i Älmhults kommun.

Sjöar

med ett förhållandevis lågt, naturligt pH. Liksom andra
liknande sjöar i Sverige är Möckeln drabbad av försurning och kalkas regelbundet.

Det finns många sjöar i Älmhults kommun (karta 4).
Några av de största är Möckeln, Femlingen, Vissjön,
Örsjön, Römningen, Virestadsjön, Vinen, Steningen
och Kalvasjön. Här finns både klarvattensjöar och
slättsjöar.

Möckeln är länets största oreglerade sjö. Sjön är också
speciell på andra sätt. Den är obetydligt förorenad genom
utsläpp, vilket medför att det är liten igenväxning vid
stränderna. Sjön är förhållandevis näringsfattig. I slutet
av 1850-talet sänktes vattennivån i Möckeln med
1,85 meter, i det största sjösänkningsföretaget som
genomförts i Kronobergs län.

Flera av sjöarna är påverkade av 1800-talets avvattningsföretag och har en sänkt vattennivå. Många
sjöar är också reglerade vilket gör att vattennivå
variationerna avviker från det naturliga och ofta försämrar för de förekommande arterna. En del sänkta
sjöar har dock fått en våtmarkskaraktär med mycket
vegetation och ibland höga värden för fåglar.

I och runt sjön finns en artrik flora och fauna, bland
annat på grund av den basiska berggrunden. Sjötåtel,
strandjordtunga, hårklomossa, stor sotdyna och klockgentiana är några få exempel på ovanliga arter som
finns på sjöns stränder eller i angränsande svämlövskog. Abborre, gädda, gös, ål och lake är några av de

Kommunens största sjö är Möckeln, känd för sina
långa flikiga stränder och många öar och grund.
Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö
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vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge
å finns öring. Mal – Smålands landskapsfisk – finns i
Kronoberg bara i Möckelnområdet. Här lever den i ett
av de starkaste bestånden i Skandinavien. Ytterligare en
sällsynt fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön.
Bland de fåglar som häckar märks storlom, fiskgjuse,
häger och fisktärna. Sjön Möckeln är även en viktig
rastplats för storskrake, sångsvan och havsörn. Mindre
hackspett har en god population i Möckelnområdets
strandnära skogar.
I flera av kommunenens större sjöar finns en riklig
förekomst av olika arter av musslor, till exempel flat
dammussla.

Flat dammussla (NT).

Karta 4. Kommunens sjöar och vattendrag.

Vattendrag

vatten är näringsrikt och vattendragets strandzoner
översvämmas regelbundet. I Helge å lever ovanliga
fiskarter som färne, bergsimpa och sandkrypare. Ån är
också en värdefull livsmiljö för utter och olika arter av
musslor, till exempel tjockskalig målarmussla.

I Älmhult finns också gott om vattendrag (karta 4). Genom kommunen rinner bland annat Helge å, ett av södra Sveriges största vattendrag. Åns totala avrinningsområde är hela 4 725 km2. Källflödena ligger nordväst
om Alvesta på sydsvenska höglandet, det sträcker sig
sedan söderut genom sjön Möckeln och vidare genom
sjöarna kring Osby och Kristianstad för att sedan mynna
i Östersjön vid Åhus. Ån rinner mestadels genom torv
och morän och dess bruna färg beror på humusämnen
som lakas ut från skogsmark, hyggen och myrar. Åns

Naturvärdet i många av kommunens vattendrag har
påverkats negativt av kvarnar, vattenkraft, flottning,
försurning och utdikningar. På många platser i Sverige
pågår nu åtgärder för att återställa vattendragens naturliga flöden.
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Knoxsjön. En av många fågelrika sjöar i kommunen.

Naturvårdsarter
Nationellt utdöd RE
Akut hotad CR
Starkt hotad EN

Hotade
Rödlistade

Kunskapsbrist DD

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för skyddade
arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Dessa arter är ofta bra indikatorer på
ett områdes naturvärde. Stora populationer av många
naturvårdsarter i fina naturmiljöer indikerar ofta högt
eller mycket högt naturvärde. De rödlistade arterna
används särskilt frekvent i naturvårdssammanhang
eftersom de är arter som minskat eller har små populationer och därmed löper en ökad risk att dö ut från
landet. Lokaler eller områden med många rödlistade
arter är därmed särskilt viktiga för bevarandet av den
biologiska mångfalden. De rödlistade arterna delas in i
olika kategorier beroende på risken för utdöende (figur 2).
I naturvårdsplanen används rödlistningskatagoriernas
förkortningar för att ange arternas hotkategori.

Sårbar VU
Nära hotad NT
Livskraftig LC

Figur 2. Nationella rödlistans hotkategorier.
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Totalt 316 rödlistade arter har rapporterats från Älmhults kommun under perioden 2000–2018 inklusive
några nya arter från 2019 (tabell 4). I jämförelse med
många grannkommuner är det en hög siffra. Svampar
är med 92 arter den klart artrikaste organismgruppen.
Därefter följer kärlväxter, lavar, fåglar (med häckningsindicier) och skalbaggar. Dessutom finns rapporter om fynd av få eller enstaka arter av en rad andra
organismgrupper, som blötdjur, kräftdjur, mossor och
tvåvingar. De rödlistade arterna förekommer mest i

Tabell 4. Rödlistade arter rapporterade från
Älmhults kommun perioden 2000-2018 (inklusive några nya arter från 2019) fördelat på
organismgrupper och hotkategorier (ArtDatabanken 2015). Uppgifter från ArtDatabanken,
Artportalen och från fältbesöken som gjordes i
samband med naturvårdsplanen.

skogsmark, som gamla bokskogar, och i jordbruksmark, främst i de få kvarvarande naturbetesmarkerna
och slåtterängarna. Rödlistade arter förekommer även
i olika vattenmiljöer, som sjöar, på sjöstränder och i
vattendrag. I kommunen finns däremot få arter knutna
till infrastruktur. I några få grustäkter och på banvall
vid järnväg finns dock flera rödlistade kärlväxter och
insekter som gaddsteklar. Observera att jämförelser har
gjorts med rödlistan från 2015, läs mer på sid 7.

		
CR
EN
VU
NT
DD
Totalt
Alger					
1		 1
Blötdjur			
1		
2		 3
Däggdjur		1		
2
2		
5
Fiskar		1		
1
1		
3
Fjärilar				
2
16		 18
Fåglar*				
18
21		 39
Halvvingar			
1				 1
Kräftdjur		1					
1
Kärlväxter
1
7
15
23		46
Lavar			
9
18
13		 40
Mossor			
3
2
8		 13
Skalbaggar			
2
4
26		 32
Sländor				
1			 1
Spindeldjur					
1		 1
Steklar			
1
5
7		 13
Svampar			
3
26
60		 89
Tvåvingar				
7		
7
Summa		4
28
101
181
0
314

fynd för kommunen var de starkt hotade arterna (EN)
millimetermossa, röd gaffelmossa och strandjordtunga,
vilka alla kan ha sina främsta förekomster i Sverige
just i Älmhults kommun. Ytterligare rödlistade arter
i Älmhults kommun med viktiga förekomster nationellt sett är bland annat hårklomossa (NT), mal (VU),
sjötåtel (VU), slåttersandbi (VU) och tjockskalig målarmussla (EN). Samtliga ovan nämnda arter bör kunna
betraktas som ansvarsarter för kommunen, men det
finns fler, ovanstående är bara några tydliga exempel.
Den starkt hotade rosettgelélaven (EN) och sårbara
gula pysslinglaven (VU) och hållav (VU) är också
exempel på ytterligare fynd av nya rödlistade arter för
kommunen under arbetet med naturvårdsplanen.

Stora koncentrationer av rödlistade arter har rapporterats från områden i och i anslutning till Möckeln (karta 5). Detta har flera orsaker, bland annat Möckelns
förhållandevis naturliga vattenregim med förekomsten
av strandskogar, gamla ädellövskogar och av ett småbrutet odlingslandskap med ogödslade betesmarker,
slåtter och lövtäkt. En annan viktig orsak är berggrunden med sitt grönstensinslag vilket gynnar många arter.
Ytterligare koncentrationer av fynd finns även bland
annat vid Siggaboda och utmed Helge å.
Utöver dessa fynd har ett stort antal rödlistade skalbaggar noterats i samband med vedinsektsinventeringar 1987–1999 (uppgifter från Sven G. Nilsson, Stockanäs). Då dessa fynd är gjorda före år 2000 tas de inte
upp i naturvårdsplanen. Flera av arterna finns dock
sannolikt kvar på sina lokaler.

Totalt är 126 av de rödlistade arterna hotade, dvs. tillhörande kategorierna kritiskt hotad (CR), starkt hotad
(EN) och sårbar (VU). Flodkräfta, mindre brunfladdermus, skogsalm och ål är de fyra arter som är kritiskt
hotade (CR).

Under själva fältarbetet med naturvårdsplanen påträffades över hundra rödlistade arter och ett stort antal
andra naturvårdsarter. Särskilt anmärkningsvärda nya
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Karta 5. Rödlistade arter i Älmhults kommun.

Laxfingersvamp
Ramaria flavosalmonicolor VU
Ädellövskog

Blek fingersvamp
Ramaria pallida NT
Ädellövskog

Oxtungsvamp
Fistulina hepatica NT
Ädellövskog och odlingslandskap

Såpfingersvamp
Ramaria lutea VU
Ädellövskog
Violett fingersvamp
Clavaria zollingeri VU
Odlingslandskap

Tennvaxskivling
Cuphophyllus
canescens EN
Odlingslandskap

Koralltaggsvamp
Hericium coralloides NT
Ädellövskog och lövskog

Trådvaxskivling
Hygrocybe intermedia VU
Odlingslandskap
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Scharlakansvaxskivling
Hygrocybe punicea NT
Odlingslandskap

Slåttergubbe
Arnica montana VU
Odlingslandskap

Klockgentiana
Gentiana pneumonanthe VU
Strandmiljöer

Sommarfibbla
Leontodon hispidus NT
Odlingslandskap

Röd gaffelmossa
Riccia huebeneriana EN
Strandmiljöer

Slåttersandbi
Andrena humilis VU
Odlingslandskap

Stor vaxlav
Coenogonium luteum VU
Ädellövskog

Lunglav
Lobaria pulmonaria NT
Ädellövskog

Röd ögonknäppare
Denticollis rubens EN
Ädellövskog

Strandjordtunga
Geoglossum littorale EN
Strandmiljöer

Väddgökbi
Nomada armata VU
27
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Skyddad natur i Älmhults kommun
Riksintresse

Riksintresse för naturvård och friluftsliv i Älmhults
kommun
Följande områden är utpekade riksintressen för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap:
• Flybäcken och Flyhulta fly (myrkomplex som i
huvudsak består av ett öppet kärr som genomkorsas
av bäckdråg)
• Helge å mellan Delary och Hallaböke (odlingslandskap, lövskogar och våtmarker)
• Möckelnområdet (vattenmiljö med rik fisk- och
fågelfauna, odlingslandskap, ädel- och lövblandskogar, naturbarrskog)
• Vissjön-Styplesjön (del av; fågelrika våtmarksområden)
• Garanshultasjön-Virestadssjöarna-Horssjön-Låkasjön-Steningen (sjö- och våtmarkskomplex med rikt
fågelliv)
• Vakö myr (myrkomplex, gammelskog med rikt
fågelliv)

Riksintressen gäller geografiska områden som har pekats ut därför att de innehåller nationellt viktiga värden
och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för
både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. Riksintressen ska behandlas och
redovisas i den kommunala översiktsplaneringen. På så
sätt blir det tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen och gör det möjligt att väga olika intressen mot
varandra.
Begreppet riksintresse används om två olika typer av
områden. Dels större områden som riksdagen beslutat
om i 4 kap. miljöbalken, dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga
nationella myndigheten har ett ansvar för att ange
anspråk. Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller
större områden med stora natur- och kulturvärden och
värden för friluftslivet. De omfattar delar av våra kuster, fjäll och älvar. Riksintressemyndigheterna redovisar
vilka områden som de anser är av riksintresse enligt 3
kap. miljöbalken.

Möckelnområdet är också utpekat som rikintresseområde för friluftsliv enligt MB kap 3. För mer information se Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Möckelnområdet är utpekat som riksintresse för såväl natur som friluftsliv.
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Natura 2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natura 2000-områden är ett nätverk av skyddade områden i hela Europa. Områdena har valts ut av länsstyrelsen och syftar till att nå Art- och habitatdirektivets
mål om bibehållen biologisk mångfald. Natura-områdena innehåller arter eller naturtyper som är särskilt
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Många
Natura 2000-områden är också skyddade som naturreservat.
Utifrån Fågeldirektivet har följande områden inom
Älmhults kommun pekats ut att ingå i Natura 2000
-nätverket (karta 6, SPA Special Protection Areas):
• Centrala Möckeln
• Vakö myr
• Strandängar vid Garanshultasjön

Kruseböke (bokskog)
Kronan (ädellövskog)
Centrala Möckeln (ädellövskogar, odlingslandskap)
Tångarne (lövskogar, odlingslandskap)
Dihult (bokskog)
Prästängen (betesmark)
Linnés Råshult (odlingslandskap)
Värpeshult (artrika ängs- och betesmarker)
Strandängar vid Garanshultasjön
Vakö myr (våtmark, gammelskog)
Siggaboda (gran- och bokskog)

Naturreservat
Naturreservat kan inrättas av kommunen eller länsstyrelsen för att bevara biologisk mångfald, vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
av områden för friluftslivet. Alla naturreservat har en
skötselplan och föreskrifter som reglerar vad som är
tillåtet i reservatet. Skötselplanen och föreskrifterna
fastställs i reservatsbeslutet och är juridiskt bindande.
I Älmhult finns elva naturreservat (karta 6):

Utifrån Art- och habitatdirektivet har följande områden pekats ut att ingå i Natura 2000-nätverket (karta
6, SCI Site of Community Importance):
• Almås (betesmarker och ädellövskog)
• Skåparyd (betade strandängar)
• Strandängar vid Helge å (betade strandängar)

6
5 7
3 9
4 8

2

10

11

1

Karta 6. Skyddad natur i Älmhults kommun. För mer information se Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.
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träd och många olika slags örter. De mycket gamla och
grova lövträd som finns här, är värdar för speciella lavar
och svampar samt många intressanta insekter. Öns
höjder är branta, på sina ställen rena bergstup.

1. Hallaböke
Det lilla naturreservatet ligger i sluttningen längs Helge
ås västra strand. I reservatet växer bokskog med
skyddsvärda arter som bokvårtlav, bokkantlav och
sydkvastmossa. I anslutning till ån finns öppna fuktängar. Området ingår i ett större ädellövskogsområde
där aktivt arbete med ytterligare områdesskydd pågår.

7. Östra Tångarne
Östra Tångarne naturreservat består av lövdominerad
blandskog, alsumpskog, betesmarker och en strandzon
utmed sjön Möckeln. För mindre hackspett och mindre
flugsnappare är Möckelnområdet ett av de viktigaste
häckningsområdena i landet. I reservatet lever också
många mycket sällsynta vedlevande skalbaggar och de
öppna betesmarkerna är viktiga miljöer för klockgentiana samt flera fjärilsarter, bland annat de rödlistade
ängsmetallvinge och liten bastardsvärmare.

2. Hökhult
Hökhult ligger vid sjön Möckelns södra strand,
strax nordväst om Älmhult. Reservatet innehåller
både bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och
trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid
präglat av människans närvaro, och på flera platser
finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen
och stenmurar. På de äldre träden i området hittas
flera ovanliga lavar och mossor och här finns gott
om hackspettar av olika slag. Nötkråka och mindre
hackspett ses regelbundet i området.

8. Stockanäs
Stockanäs naturreservat ligger strax söder om Stenbrohult, 300 meter öster om sjön Möckeln. Större delen
av reservatet består av blandskog, men här finns också
igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området
finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar
som är beroende av gammal skog och döda träd.

3. Möckelsnäs
Naturreservatet Möckelsnäs ligger på spetsen av
halvön med samma namn i sjön Möckeln. Naturreservatet utmärks av den stora arealen lövskog som
i huvudsak utgörs av ädellövskog. Här finns små
bokbestånd, grova solitärträd och ekdominerade
skogmarker med inslag av bland annat bok och lind.
De gamla träden är hemvist för ett flertal sällsynta
kryptogamer och skalbaggar, några av dem med få
kända förekomster i länet.

9. Stenbrohult
Naturreservatet är beläget mellan Möckeln och Såganässjön, nära Stenbrohults kyrka och kant i kant med
kulturreservatet Linnés Råshult. I naturreservatet finns
välhävdade ängs- och betesmarker, före detta åkrar,
ädellövskog, annan lövskog och barrskog. På och i de
gamla och grova lövträden lever flera ovanliga lavar,
vedsvampar och vedinsekter. Området bjuder också
på en särskilt artrik flora av mykorrhizasvampar,
ängssvampar och kärlväxter.

4. Kronan
Naturreservatet Kronan gränsar till naturreservatet
Möckelsnäs. Kronan är en bergshöjd som höjer sig
30 meter över sjön Möckelns yta. I reservatet växer
lövskog med ek, avenbok, lind och hassel på före detta
ängs- och åkermark. Många av träden är gamla och
grova, den äldsta eken inom området har uppskattats
vara 350 år gammal. Träden är viktiga livsmiljöer
för vedlevande organismer bland lavar, svampar och
insekter.

10. Vakö myr
Vakö myr är en av de största kalmyrarna i Sydsverige.
Förutom myren finns i naturreservatet också värdefull
skog, till exempel gammal naturskogsartad gran- och
bokskog med många partier med brandskadad skog
från 1992. Myren har ett rikt fågelliv och här kan man
uppleva ett av länets största orrspel.

5. Taxås
Ett stenkast från Möckelsnäs och Kronan ligger
naturreservatet Taxås. Naturreservatetet ligger på
gården Taxås ägor och innefattar både ädellövskog
och odlingslandskap. Taxås klint, ett sägenomspunnet
berg med fin utsikt över Möckeln, ingår i reservatet.
I reservatet finns sju fladdermusarter, bland annat
fransfladdermus och stor fladdermus. Lunglaven, som
anses vara ett tecken på att det funnits skog under lång
tid, har hittats på ett 20-tal träd i reservatet.

11. Siggaboda
I Siggaboda möts bok och gran på gränsen av sina
respektive naturliga utbredningsområden i en skog
som är en av länets mest spännande naturskogar. Området är mycket rikt på stora block. Många insektsarter som är unika för länet och sällsynta för landet
finns här (till exempel svartoxe och bokblombock)
liksom många ovanliga arter av mossor, lavar och
svampar. Reservatet drabbades hårt av stormen
Gudrun då mycket av granskogen blåste ner.

6. Höö
Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Området tillhör en av de artrikaste miljöerna i
Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man
nästan 200 olika växter och en stor mängd ängssvampar. Höö erbjuder möjligheter till vandringar,
utflykter och friluftsliv.
På östra sidan av ön hittar man åkrar, ängar, ädellöv-

Planerade naturreservat
I en plan över vilka områden Länsstyrelsen och kommunerna bör utreda för formellt skydd under perioden
2018–2022 redovisar Länsstyrelsen flera områden
i Älmhults kommun (tabell 5). Ambitionen är att
dessa områden främst ska skyddas som naturreservat,
biotopskyddsområden eller genom naturvårdsavtal.
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Grupp 1		Areal		Naturtyp
Tångarne		71 ha		ädellöv
Hallaböke
77 ha		
ädellöv
Grupp 2		Areal		Naturtyp
Diö-Bokhult
20 ha		
ädellöv
Såganäs		23 ha		ädellöv
Grupp 3		Areal		Naturtyp
Horssjön		174 ha		våtmark
Spåningsrås
12 ha		
odlingslandskap
Husjönäs		
26 ha		
ädellöv
Kornberga
22 ha		
ädellöv
Sjöar och vattendrag
Helge å mellan Möckeln och Tornasjön
Helge å mellan Tornasjön och Skepphultssjön
Helge å mellan Skepphultssjön och Bökönasjön
Helge å m. Bökönasjön och Delarymagasinet

Areal		 Naturtyp
39 ha		 vattendrag
17 ha		 vattendrag
19 ha		 vattendrag
145 ha		 vattendrag

Tabell 5. Områden aktuella för formellt skydd under åren 2018–2022. Objekten är ordnade gruppvis (1–3)
efter prioriteringsordning, med undantag av gruppen Sjöar och vattendrag där ingen prioritering gjorts.

Kultureservat

• En ek, Sånnaböke 1:181 (frisk ek, 390 cm i
omkrets)
• En en, Boastad 1:10 (övrig information saknas)
• Stubbalyckeboken, Stubbalycke 1:2 (omkrets 412 cm)
• Virestadsekarna (två friska ekar, omkrets 488
respektive 500 cm)
• Spånghultseken, en solitärek (dött, stående träd,
omkrets 625 cm)

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 1999. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett
kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker – men även
sådana värden som består av verksamheter, kunskaper
och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning. I Älmhult finns länets enda kulturreservat Linnés Råshult (karta 6).

Biotopskyddsområden
Mindre områden av stor betydelse för biologisk mångfald kan skyddas som biotopskyddsområde. I skogsmiljö är det skogsstyrelsen som fattar beslut, i övrigt är
det länsstyrelsen eller kommunen. I Älmhult finns 43
skogliga biotopskyddsområden (karta 6).

Linnés Råshult
Kulturreservatet Komministerbostället Råshult bildades 2002. Kulturreservatet är avsatt för att bevara
och levandegöra det tidiga 1700-talets landskap på
Carl von Linnés födelseplats. Här finns välbevarade
byggnader och trädgårdsmiljöer, småskaliga åkertegar
med traditionella grödor, hamlade träd, skogsbete med
lantraser och ängsmarker med en enastående flora.
Råshults Södregård ägs av Stiftelsen Linnés Råshult,
där egendomsnämnden vid Växjö stift och Älmhults
kommun ingår.

Vissa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd och
kräver inget särskilt beslut för att skyddas. Exempel på
sådana områden är alléer, våtmarker i jordbruksmark,
småvatten, märgelgravar, källor, åkerholmar, odlingsrösen med mera. Alla sådana områden är alltså skyddade
med automatik och här krävs alltid tillsånd för exploatering och dylikt.

Naturminnen

Naturvårdsavtal

Ett särpräglat naturföremål som stora äldre träd, flyttblock med mera kan förklaras som naturminne. Beslutet kan fattas av både kommunen eller länsstyrelsen
och kan även omfatta marken kring naturföremålet
som krävs för att skyddet ska bli fullgott. I Älmhult
finns fem naturminnen (träddata från Trädportalen.se):

Naturvårdsavtal kan slutas mellan markägaren och
skogsvårdsstyrelsen eller länsstsyrelsen. Naturvårdsavtalet är ett tidsbestämt kontrakt som skyddar framförallt skogsmiljöer från avverkning och annan negativ
påverkan. I Älmhult finns ett trettiotal områden som
skyddas genom naturvårdsavtal (karta 6).
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Djur- och växtskyddsområden

den som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas av bestämmelserna för strandskydd. I Möckeln
är strandskyddet utökat till 200 meter in mot land.
Syftet med bestämmelserna är dels att trygga allmänhetens tillgänglighet till friluftsliv, dels att skydda växtoch djurliv knutet till strandzonen.

Syftet med växt- och djurskyddsområden är att skydda
enskilda arter som kräver särskilt skydd. Det kan till
exempel handla om störningskänsliga rovfåglar och
lommar. Skyddet inskränker både allmänheten via
allemansrätten och markägarens rättigheter som till
exempel jakt och fiske. Ofta gäller skyddet bara en
viss period på året. I Älmhult finns ett djur- och växtskyddsområde, Revet i Örsjön.
• Revet i Örsjön. 4,2 hektar. Fågelskyddsområde i
norra delen av Örsjön.

Inom strandskyddsområdet är det inte tillåtet att utföra
några åtgärder som kan påverka växt- och djurlivet eller
allmänhetens tillgänglighet till strandzonen. Exempel på
åtgärder som inte är tillåtna är att uppföra nya byggnader eller anläggningar, väsentligt ändra befintliga
byggnader och anläggningar, fälla träd, utföra grävarbeten, sprida gödsel mm. Förbuden gäller inte byggnader eller åtgärder som används inom jord- och skogsbruk samt för yrkesfiskare. I vissa fall kan kommunen
meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Strandskydd
Strandzonen, det vill säga både land- och vattenområ-

Garanhultasjön norra
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Fortsatt arbete - idébank för naturvårdsåtgärder
Förutom att naturvårdsplanen är underlag vid fysisk planering så finns behov av fler aktiva
åtgärder. En åtgärdsplan för naturvårdsplanen bör tas fram. Den kan innefatta åtgärder i form av
skötsel och skydd, information och råd till markägare och allmänhet.
Förslag på åtgärder som kan vara en del i kommunens fortsatta naturvårdsarbete.
Skydd och bevarande
I Älmhults kommun finns en mängd områden som har
stor betydelse för den biologiska mångfalden och det
finns ett antal olika åtgärder som kan genomföras för
att skapa, bevara eller utveckla den biologiska mångfalden. Vissa områden har så stort biologiskt värde att
områdesskydd med en skötselplan kan vara det bästa
sättet att säkerställa dem för framtiden. För andra
miljöer är det kanske tillräckligt att en ändamålsenlig
skötsel påbörjas eller upprätthålls.
• Inrätta kommunala naturreservat.
• Upprätta naturvårdsavtal med markägare som har
värdefull natur.

ytterligare några andra. Listor på dessa arter finns
bland annat på Naturvårdsverkets hemsida. Flera av
arterna hotar vår inhemska fauna och flora och bekämpning av dem kan därför i vissa fall vara befogat.
Kommunen ska följa de rekommendationer som finns
hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
• Kartlägg invasiva främmande arter i kommunen.
• Bekämpa förekomster som påverkar eller riskerar
påverka värdefull flora och fauna.
Information
En mycket viktig naturvårdsåtgärd, om än indirekt, är
att öka och sprida kunskapen om kommunens biologiska mångfald och den fina natur som finns. Information kring biologisk mångfald bör spridas både inom
berörda kommunala förvaltningar och till allmänheten.
Det är viktigt att både barn, ungdomar och vuxna får
ta del av den. En ökad kunskap innebär ofta ett ökat
engagemang och bättre förståelse för naturen.
• Sprid kunskap om kommunens mångfald och de
naturområden som finns till allmänhet, barn, unga
och äldre.
• Informera och uppmuntra markägare med höga
biologiska värden på sin mark.
• Informera om naturvårdsplanen på berörda kommunala förvaltningar och hur den kan bidra till att
förbättra naturvårdsarbetet.
• Fortsätt att undersöka och kartlägga kommunens
flora och fauna.
• Ta fram informationsfoldrar om naturen för besökare och turister.
• Gör informationssatsningar kring kommunens
ansvarsarter, gärna kopplade till exkursioner för
allmänheten.

Skötsel, restaurering och nyskapande
En del naturmiljöer behöver nyskapas eller restaureras
i de fall de förstörts eller påverkats i sådan omfattning
att enbart skötsel inte räcker. Våtmarker av olika slag
är ett exempel på sådana miljöer som försvunnit eller
påverkats i stor utsträckning i samband med tidigare
utdikningar och torrläggningar. Förlusten av dessa
miljöer har medfört en stor tillbakagång för många
våtmarksarter, inte minst i odlingslandskapet, men
även i skogslandskapets myrar. Genom restaurering
kan även igenväxta betes- och slåttermarker återskapas och på sikt bli värdefulla ytor för mångfaldsproduktion.
• Förbättra eller återuppta hävden i igenväxande
betesmarker och slåttermarker.
• Restaurera igenväxta odlingslandskap.
• Friställ gamla inväxta ädellövträd.
• Restaurera utdikade myrar i skogslandskap.
• Restaurera och återskapa hydromorfologin i
påverkade vattendrag.
• Skapa solexponerade sandytor för vildbin och
andra sandmarkslevande arter.
• Skapa fria vandringsvägar för fisk och bottenfauna
i vattendrag.
• Anlägg nya våtmarker i odlingslandskap.
• Kartlägg och utveckla tätortsnära natur.
• Skapa faunadepåer för död ved i tätorter.

Kommunal planering
Naturvårdsplanen är ett värdefullt underlag i den
kommunala planeringen, inte minst i samband med
exploateringar. Där finns ofta en risk att värdefull
natur kan komma att påverkas negativt. Det är viktigt
att kommunen planerar åtgärder så att värdefull natur
påverkas så lite som möjligt. Det är viktigt att i ett
tidigt och inledande skede genomföra en naturvärdesinventering för att kartlägga och bedöma den biologiska mångfald som finns inom och i anslutning till
exempelvis en planerad exploatering. Inventeringen
ska genomföras med en standardiserad metodik. I de
fall värdefull natur riskerar en negativ påverkan ska

Invasiva främmande arter
Det finns idag ett stort antal så kallade invasiva främmande arter. Hit hör arter som gul skunkkalla, gulbukig
vattensköldpadda, jättebalsamin, jätteloka, signalkräfta, smal vattenpest, blomsterlupin, mink, parkslide,
sjögull, spansk skogssnigel, vattenpest och, vresros samt
33
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alternativa lösningar bedömas och vid behov skyddsåtgärder sättas in för att så långt som möjligt undvika
negativ påverkan. Om detta inte visar sig tillräckligt
bör kommunen ha som målsättning att även kompensera den förlust av naturmiljö som uppkommer
på ett sådant sätt att det sammantaget inte blir någon
nettoförlust av värdefull natur.
• Exploateringar ska planeras och genomföras på
ett sätt så att risken för påverkan på värdefull 		
natur minimeras.

• Standardiserade naturvärdesinventeringar ska genomföras i samband med planerade exploateringar
i kommunen för att minska risken för negativ påverkan.
• Ta fram en trädpolicy som beskriver hur kommunen
ska hantera träd i tätorter, på kort och på lång sikt.
• Ta fram en grönplan som kan vara ett vägledande
dokument för planeringen och hanteringen av
tätorternas grönstruktur.

Virestadnäsasjön
34
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Möckeln Tångarne
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 196 Uppdrag om krigsplacering av kommunens
tillsvidareanställda personal
Ärendenummer KS 2021/156

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och
prövningsverket att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal
krigsplaceras vid Älmhults kommun.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31.
Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering
finansieras inom befintlig budgetram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens
krigsorganisation och bemanning av densamma.
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att all tillsvidareanställd personal som är tillgänglig krigsplaceras i Älmhults kommun.
Uppgifterna i händelse av höjd beredskap och krig skall planeras och redovisas i
separat bemanningsplan.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 144
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Älmhultsbostäder AB
Elmnet AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 144 Uppdrag om krigsplacering av kommunens
tillsvidareanställda personal
Ärendenummer KS 2021/156

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och
prövningsverket att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal
krigsplaceras vid Älmhults kommun.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31.
Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering
finansieras inom befintlig budgetram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens
krigsorganisation och bemanning av densamma.
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att all tillsvidareanställd personal som är tillgänglig krigsplaceras i Älmhults kommun.
Uppgifterna i händelse av höjd beredskap och krig skall planeras och redovisas i
separat bemanningsplan.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Älmhultsbostäder AB
Elmnet AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
Kommunledningsförvaltningen
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om uppdrag om krigsplacering av
kommunens tillsvidareanställda personal
Ärendenummer KS 2021/156

Sammanfattning av ärendet
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens
krigsorganisation och bemanning av densamma.
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att all tillsvidareanställd personal som är tillgänglig krigsplaceras i Älmhults kommun.
Uppgifterna i händelse av höjd beredskap och krig skall planeras och redovisas i
separat bemanningsplan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14

Ärendeberedning
Lagenlighet
Grunden för kommunernas och regionernas beredskapsförberedelser regleras
genom 3 kap 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH. Av
bestämmelsen framgår att kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap. Av lagens 7§ framgår vidare att kommunen
ska vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av
tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande
förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.
Uppgiften att vidta beredskapsförberedelser utvecklas genom 4 § i förordningen
(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap vilket innebär att varje kommun ska ha
de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas
under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, den
personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att
kommunen eller landstinget ska kunna höja sin beredskap och bedriva
verksamheten under höjd beredskap.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-14

2(3)

Beredskapsförberedelser som rör höjd beredskap och krig innefattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 15 kap 2§.
Utredning
Inom kommunens kris- & säkerhetsgrupp pågår arbetet med att ta fram en
bemanningsplan för höjd beredskap och krig. Denna bemanningsplan bygger på
den fredstida krisberedskapen med erfarenheter implementerade från bl a
hanteringen av pandemin covid-19 men med dimensionering utifrån perspektivet
höjd beredskap och krig.
Bemanningsplanen kommer att redovisa hur krigsorganisationen ska bemannas
och vilka verksamheter som skall vidmakthållas även under höjd beredskap och
krig.
För att säkerställa personalförsörjningen av bemanningsplanen föreslås att all
tillsvidareanställd, tillgänglig personal inom Älmhults kommun krigsplaceras
vid Älmhults kommun. I samband med begäran om krigsplacering kommer en
disponibilitetskontroll att göras för att säkerställa att den personal som
kommunen önskar krigsplacera ej är krigsplacerad i annan organisation.
Information kring innebörden av att vara krigsplacerad kommer att utarbetas och
finnas tillgänglig digitalt bl a för föredragning vid kommunens ledningsgrupper
och verksamheternas arbetsplatsträffar.
Samverkan med fackliga företrädare kommer att ske genom kommunens HRchefs försorg.
Krigsplacering kommer att ske genom myndigheten Plikt- och prövningsverket i
form av sk totalregistrering.
Ekonomi
Arbetet med framtagande av bemanningsplan och krigsplacering hanteras inom
befintlig budgetram.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppdra åt Plikt- och
prövningsverket att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal
krigsplaceras vid Älmhults kommun.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-03-31
Kostnader för framtagande av bemanningsplan och krigsplacering
finansieras inom befintlig budgetram.

Håkan Helgesson

Susann Pettersson

Kris o beredskapsstrateg

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-09-14

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Älmhultsbostäder AB
Elmnet AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 9 Godkännande av handlingsprogram för
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB
Ärendenummer KS 2019/69

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren,
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under
de kommande tre åren.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige.
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för
åren 2022–2024.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 179
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01
• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
ElmNet AB
Älmhultsbostäder AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 179 Godkännande av handlingsprogram för
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB
Ärendenummer KS 2019/69

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren,
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under
de kommande tre åren.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige.
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för
åren 2022–2024.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01
• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
ElmNet AB
Älmhultsbostäder AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-11-30
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om godkännande av
handlingsprogram för ElmNet AB och
Älmhultsbostäder AB 2022–2024
Ärendenummer KS 2019/69

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren,
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under
de kommande tre åren.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige.
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för
åren 2022–2024.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01
• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-11-30

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
ElmNet AB
Älmhultsbostäder AB
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Budget 2022 och prognos 2023–2024
Älmhultsbostäder AB
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2 (6)

1 Bolagets uppdrag
Bolaget äger fastigheter med lägenheter och lokaler inom Älmhults kommun samt producerar
hyreslägenheter för att skapa förutsättningar för att tillgodose ett förväntat framtida ökat behov.

2 Resultatmål
Bolaget skall visa ett ekonomiskt överskott som skapar trygghet för såväl ägare som
hyresgäster. Ekonomin skall även ge förutsättningar för att klara av framtida renoveringsbehov
och en nyproduktion i en takt som bolaget klarar av och som möter marknadens förväntningar
på hyresrätter. För att klara detta skall bolagets soliditet alltid överstiga 15%.

3 Ekonomi
3.1

Resultatplan 2022–2024

I budget gällande intäkter har en hyresökning om 2,5% 2022 och därefter 1,5% per år beräknats.
Gällande driftskostnader har budget för 2022 en ökning med 16% vilket främst beror på ökade
taxebundna kostnader. Därefter har en årlig kostnadsökning om 2% använts. Under posten
avskrivningar ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar samt nedskrivning av
nyproduktion. Återföring av tidigare gjord nedskrivning är budgeterad till 3,6 miljoner per år
och år 2024 bedömer vi att vi har en nedskrivning om 7 705 tkr förutsatt att nyproduktion sker
det året. Övriga kostnader har en generell kostnadsökning om 2%. I takt med att vi
nyproducerar lägenheter samt renoverar badrum finns ett behov av nyupplåning vilket påverkar
finansiella kostnader i resultatplanen.
2022 förväntas utvisa ett negativt resultat främst på grund av att vi förväntar oss en fortsatt hög
vakansgrad samtidigt som andelen underhållsåtgärder som kostnadsförs är större än normalåret.

83

3 (6)

Resultaträkning tkr
Intäkter
Fastighetskostnader
Bruttoresultat
Övriga kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella

-

-

Bokslutsdisp.
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-

2022

2023

2024

98 170
64 577
33 593
8 346
20 484
4 763

103 419
61 138
42 281
8 513
23 758
10 010

108 036
62 729
45 307
8 683
32 475
4 149

17
7 525
2 745

-

-

17
7 934
2 093

-

-

2 745

2 093

-

-

17
8 263
4 097
-

-

4 097

Balansräkning tkr
2022

2023

2024

Mark. byggnader, markanl
Maskiner o inv.
Finansiella anl. tillg.
Summa anl.tillg.
Oms. tillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

789 702
2 597
2 157
794 456
12 544
1 572
808 572

821 258
933
2 157
824 348
37 863
1 572
863 783

877 036
229
2 157
879 422
12 262
1 572
893 256

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder o eget kapital

223 236
9 191
540 000
36 145
808 572

224 999
9 191
593 450
36 143
863 783

220 572
9 191
627 350
36 143
893 256
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2022

Kassaflödesanalys, tkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av-nedskrivningar
Justering för övriga likvidpåverkande poster
Justering för ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

2 745
20 484

2 093
23 758

-

199
10 258
27 798

1
25 850

-

-

Finansieringsverksamheten
Utdelning
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning(-) övriga långfristiga skulder
Ökning minskning/ långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

Årets kassaflöde

-
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2023

-

93 750
93 750

-

330
330

-

66 282

-

2024

-

201
28 579

53 650
53 650

-

330
53 450
53 120

-

25 320

4 097
32 475

-

87 750
87 750

330
33 900
33 570

-

25 601

3.2

Investeringsbudget 2022–2031

Bolagets handlingsplan för byggnation åren 2022–2031 förutsätter att efterfrågan på nyproducerade lägenheter finns och att bolagets ekonomiska ställning medger
detta. I investeringsbudgeten har medtagits nybyggnationer enligt följande:
- 20 lägenheter 2024
- Vardera 50 lägenheter åren 2026, 2028 och 2030
Under åren 2022-2024 planeras badrumsrenoveringar med stambyte i ca 300 lägenheter och i delar av dessa även fönsterbyten.
För att möta kraven i allmännyttans klimatinitiativ om 30% lägre energiförbrukning är 2030 har 3 mkr avsatts årligen.
Investeringar tkr
Projekt
Nybyggnation lgh
Omb f.d Netto
Klimatinitiativet
Omb Lejonet 8
Renovering
badrum
Övriga
investeringar
Summa:

2022

2023

2024

2025

40 300
3 500
3 000
35 000

3 500
3 000

45 000

39 900

37 000

7 050
93 550

7 050
53 450

7 050
87 350

3 000

2026

2027

76 937
3 000

3 000

2028

2029

78 264
3 000

3 000

2030

2031

79 590
3 000

3 000

Totalt
275 091
7 000

3 000
35 000
121 900

12 000
15 000

12 000
91 937

86

12 000
15 000

12 000
93 264

12 000
15 000

12 000
94 590

12 000
15 000

105 150
544 141

4 Intern kontroll (köps in av extern part)
4.1

Riskanalys 2020

Återfinns som bilaga 1.
4.2

Plan för intern kontroll 2021 och 2022

Utförs av extern part i samband med revision.

5 Framtid
•

•

•

Bolaget jobbar aktivt med att tillskapa mark för olika typer av framtida byggnationer.
Detta planeras ske både genom förtätningar i befintligt bestånd, på förvärvad mark men
även genom ytterligare förvärv av mark. God framförhållning krävs då ändring av
detaljplan krävs för samtliga alternativ ovan.
Vid varje nyproduktion krävs hög fokus på kostnader och utnyttjande av möjliga
investeringsbidrag för att hyreskostnaden skall hamna på en nivå som attraherar de som
söker bostad i Älmhult.
Coronans effekter kan få fortsatt påverkan på resultatet då osäkerhet kring vakanser är
avsevärt större än normalt.
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Bilaga 1

Avrapportering intern kontroll 2020
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
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Inledning

Vi har i detta dokument sammanfattat våra iakttagelser vid granskning av intern
kontroll för Älmhultsbostäder AB och Älmhults Näringsfastigheter AB.
Dokumentet innehåller iakttagelser av olika väsentlighetsgrad med förslag till
förbättringsåtgärder. Sidan 3 - 4 innehåller synpunkter som är gemensamma för
båda bolagen. På sidan 5 redovisar vi synpunkter fördelat på två kolumner, en för
varje bolag.
Vi har vid genomförandet av vår löpande granskning inte identifierat något
som tyder på väsentliga brister.
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Intern kontroll – Gemensamt för bolagen
Område/Notering
Bankbehörigheter
Under 2018-2019 infördes kravet att vara
två i förening vid utbetalningar från
Swedbank, SEB och Nordea.

Risk

Felaktiga utbetalningar

Ronny finns kvar som behörig i Nordea
(dock två i förening för honom).

Ändra så att det krävs två
personer i förening för alla konton.

Beträffande Nordea
uppstod detta av misstag
under 2020, och kommer
att åtgärdas under 2021.
Ronny är fortfarande
anställd.
Kontona hos Nordea och
SHB kommer att avslutas
under 2021.

Svårare att hantera arbetsuppgifter
vid personalförändringar och
eventuell frånvaro.

Exempel: Upprätta skriftliga
rutinbeskrivningar på hur man uppfyller
kraven på offentlig upphandling.

Page 3

Svar från kund

Enligt information skall detta
införas för kontot hos SHB om
detta börjar användas (enligt
uppgift förekommer just nu inga
transaktioner över kontot).

Hos Nordea kan Peter ensam verkställa
utbetalning.

Arbetsbeskrivningar
Skriftliga arbetsbeskrivningar finns inte
upprättade för alla viktiga områden.
Notering kvarstår från föregående år.

Rekommendationer

90

Överväg att upprätta skriftliga
arbetsbeskrivningar samt
rutinbeskrivningar, för tex
upphandling, löner, betalningar
mm.

Under 2020 har
arbetsbeskrivningar
upprättats för alla
rutinmässiga/löpande
arbetsuppgifter på
ekonomisidan.

Intern kontroll – Gemensamt för bolagen
Område/Notering
Löneprocessen
Rutin för kontroll av ändring av fast
lönedata i systemet (t ex grundlön)
saknas. Kontrollen bör utföras av annan
person än den som gör ändringar.
Notering kvarstår från föregående år.

Anläggningsregister
I ÄBO noterar vi en skillnad mellan
huvudbok och anläggningsregister
beträffande anskaffningsvärden för
byggnader (högre i hb).
I Änab noterar vi några mindre
skillnader mellan huvudbok och
anläggningsregister beträffande
markinventarier och mark
(i huvudsak Stationen).

Risk

Rekommendationer

Svar från kund

Felaktiga eller
omedvetna justeringar
av fast lönedata i
systemet .

Inför rutin att ta ut händelselogg
som visar förändringar av fast
data, och att denna attesteras av
annan person och på så sätt
implementera fyraögonsprincip
avseende ändringar.

Händelselogg togs ut i dec
2020 som visar alla
löneutbetalningar under
2020. Peter har granskat
och signerat denna.

Fel i redovisningen
beträffande
anskaffningsvärden,
årliga avskrivningar
mm.

Avstämning mellan bokföring
och anläggningsregister bör
ske regelbundet.
Årlig genomgång av
anläggningsregistret bör göras
för att söka efter poster som har
utrangerats/sålts eller för vilka
avskrivningstid/nyttjandeperiod
bör omvärderas.

Vad vi kan se avser skillnaderna
händelser före 2020 (gäller båda
bolagen).
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Övriga noteringar
Område

Information

Älmhultsbostäder AB

Fastighetsinteckningar

Fakturering
mellan ÄBO
och ÄNAB

Page 5

Älmhults
Näringsfastigheter AB
Inteckningar i Plåtslagaren
på 7.935 tkr. Dessa är
gamla, och viss oklarhet
råder ang var pantbreven
finns. Bör utredas.

Tidigare fakturerade ÄBO
Änab för administrativa
tjänster. Detta har inte skett
fr o m andra kvartalet 2020.

Korrekt kostnadsfördelning
mellan bolagen bör
eftersträvas.
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Korrekt kostnadsfördelning
mellan bolagen bör
eftersträvas.

Svar från kund

Kommer utredas under
2021.

Bolagsstämmoprotokoll 2022-xx-xx
Bilaga 1

Budgetförslag 2022-2024
ElmNet AB
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2 (3)

1 Bolagets uppdrag
ElmNets övergripande uppdrag är att bidra till kommunens vision om befolkningstillväxt och god
livskvalitet. Bolaget ska inrikta sin verksamhet på att aktivt underlätta för kommuninvånare och
företag att få tillgång till ändamålsenliga fibernät, primärt stamnät men även lokala fibernät.

2 Resultatmål
Vid årsskiftet 2021/2022 finns det ca 4 200 kunder i drift i vårt fibernät (exkl kommunala
verksamheter). Med utgångspunkt från nätutbyggnad i pågående exploateringsområden, nya
exploateringsområden samt förtätning av centrum under perioden 2022 – 2024 så är en rimlig
målsättning att vi ska ha ca 4 400 kunder vid årsskiftet 2022/2023, ca 4 600 kunder vid
årsskiftet 2023/2024 och ca 4 750 kunder vid utgången av 2024.

3 Ekonomi
3.1 Resultatplan 2022-2024

Resultaträkning, tkr
Intäkter

Bokslut

Prognos

2020

2021

Budget
2022

2023

2024

7 802

8 210

8 232

8 549

8 880

0

0

0

0

0

7 802

8 210

8 232

8 549

8 880

Övriga kostnader

-2 737

-3 370

-3 294

-3 354

-3 415

Avskrivningar

-4 238

-4 917

-4 955

-5 072

-5 188

827

-77

-17

123

277

11

4

0

0

0

-531

-460

-475

-478

-481

307

-533

-492

-355

-204

Bokslutsdispositioner

0

0

0

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

307

-533

-492

-355

-204

Fastighetskostnader
Bruttoresultat

Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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3.2 Investeringsbudget 2022-2026
Investeringar, tkr
Prognos
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

Totalt

1 / Utbyggnad accessnät

6 667

4 000

4 000

4 000

i.a.

i.a.

18 667

Summa

6 667

4 000

4 000

4 000

-

-

18 667

Prio / Projekt

Budgeterade investeringar föreslås finansieras på följande sätt:
2022: Egna medel 4 000 tkr
2023: Egna medel 4 000 tkr
2024: Egna medel 4 000 tkr
För perioden 2025 – 2026 lägger bolaget ingen investeringsbudget då bolagets utbyggnad av
fibernät till övervägande del är efterfrågestyrd och för den perioden påverkas
investeringsbehovet framförallt av i vilken takt och omfattning nya exploateringsområden växer
fram, något som bolaget i dagsläget finner väldigt osäkert att bedöma.

4 Framtid
ElmNet bedömer att arbetet med den ”Smarta staden” kommer att ta fart under perioden och att
ElmNet via sitt fibernät och eventuellt ett nytt LORA-nät kommer att bli en viktig aktör i detta
arbete. Samarbetspartner blir framförallt kommunens IT-verksamhet men även privata aktörer
bör ha ett intresse av att nyttja de möjligheter som ett väl täckande LORA-nät ger.
Nya krav från MSB och PTS på robusthet och driftsäkerhet, framförallt vad gäller fibernoder,
kan komma att medföra investeringsbehov för att stärka fibernodernas skalskydd.
Orosmolnet vad gäller landsbygdens fiberutbyggnad är hur ElmNet, Älmhults kommun och
byanäten ska hantera så kallade ”Efteranslutningar”, de fastigheter som en gång tackat nej till
fiberanslutning men där exempelvis ett ägarbyte aktualiserat frågan igen. Många gånger är det
mycket dyrt att ordna fiberanslutning till dessa fastigheter i och med att det för närvarande i
praktiken inte finns några bidragspengar till detta.
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Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 11 Svar på motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och
idéer.
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare.
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 181
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer
daterad 2021-09-22

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

97

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 181 Svar på motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och
idéer.
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare.
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer
daterad 2021-09-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

2020

2021-12-03
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
magnus.kallstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om en digital tjänst för barn och
barnfamiljer
Ärendenummer KS 2021/155

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och
idéer.
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare.
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer
daterad 2021-09-22

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Magnus Källström

Susann Pettersson
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Tjänsteskrivelse

2020

2021-12-03

Kommunikationschef

2(2)

Kommunchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 143 Motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunikationsavdelningen i uppdrag
att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde senast i december 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2021-09-22 om att ta vara på
barnens engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults
kommun. I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta) tillsammans
med barn och för barn och barnfamiljer.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 128, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021
• Kommunfullmäktige beslut 2021-09-27, § 128
• Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael Öberg (MP)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunikationsavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 128 Motion om att ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2021/155

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2021-09-22 om ta vara på barnens
engagemang och idéer på platser för barn, aktiviteter och lek i Älmhults
kommun. I motionen föreslår motionären följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta)
tillsammans med barn och för barn och barnfamiljer.

Beslutsunderlag
• Motion om att ta vara på barnens engagemang och idéer på platser för barn,
aktiviteter och lek i Älmhults kommun daterad 2021-09-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÄLMHULTS KOMMUN

TA VARA PÅ BARNENS ENGAGEMANG OCH IDÈER PÅ PLATSER
FÖR BARN, AKTIVITETER OCH LEK I ÄLMHULTS KOMMUN
Motion om en digital tjänst för barn och barnfamiljer
Miljöpartiet de Gröna vill se en digital tjänst och ett verktyg som visar platser för lek
och utomhusaktiviteter som barn själva har pekat ut och tipsat om. I framtagande av
en barnkarta ska barnens perspektiv vara grundläggande och dialogen med barn vara
genomgående. Det ska tas fram tillsammans med barn och för barn!
Syftet är att göra det enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta
möjligheter till lek och utevistelse. En digital tjänst och enkel karta som ska bidra till
att fler barn får kunskap om dessa platser och därmed skapa jämlika förutsättningar
för lek och utevistelse. Barnkartan kommer även stärka barn och ungas delaktighet i
den kommunala samhällsplaneringen och ge barn ökad möjlighet till inflytande.
Förskolor och/eller skolor kan på så vis involveras i arbetet. Det kan ses som en
naturlig del av lärandet och demokratin för barn och unga.
Kartan kan med fördel användas för marknadsföring och turism till barnfamiljer.
För Älmhults kommun ska vara en trygg och barnvänlig kommun!

Jag föreslår därför kommunfullmäktige

Att Älmhults kommun tar fram en digital tjänst (s k barnkarta) tillsammans med barn
och för barn och barnfamiljer.

Älmhult den 22 september 2021

Michael Öberg (MP)
För Miljöpartiet de Gröna i Älmhults kommun
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Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 12 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5
är besvarade samt att avslå att-sats 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om
att prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att
antalet medarbetare per chef minskas.
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-1117, §134:
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag till beslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 182
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16
• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
inlämnad 2021-01-07

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) yrkande.
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Ingverts (S) yrkande mot kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.
Votering begärs.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Lars Ingverts (S) förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)

Ja
X
X
X

Nej

Avstod

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gusten Mårtensson (C)
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen;
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5
är besvarade samt att avslå att-sats 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om
att prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att
antalet medarbetare per chef minskas.
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-1117, §134:
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16
• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
inlämnad 2021-01-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

111

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

2020

2021-12-06
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om att
prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att
antalet medarbetare per chef minskas.
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-1117, §134:
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16
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• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
inlämnad 2021-01-07

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen;
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5
är besvarade samt att avslå att-sats 2.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialförvaltningen
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Socialnämnden

Motion Prioritera våra äldre!
Ärendenummer SOC 2021/22

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom
att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 16 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlar ärende 2021-10-06, § 177 och återremitterar
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen tar ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget på
socialnämndens sammanträde i november.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
• Socialnämndens utskotts beslut 2021-10-06, § 177
• Motion Prioritera våra äldre - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) daterad
2021-01-07
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16

Ärendeberedning
Socialförvaltningen har under 2021 byggt upp och skapat struktur för en
bemanningsenhet. Bemanningsenheten startade i gång med full kapacitet 202109-15. Målsättningen med bemanningsenheten är att tillgodose behov av
personal vid oplanerad och planerad frånvaro inom socialförvaltningens
verksamheter för vård och omsorg samt omsorg om funktionsvariation.
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Bemanningsenheten ska ha ett samlat grepp om rekryteringsbehov, timvikarier,
vikariat, eventuell övertalighet, resurstid, vakanser och arbetssökande. I
möjligaste mån ska behovet av ersättare tillgodoses genom ordinarie personals
resurstid, samt de fast anställda som arbetar i bemanningsenhetens resurspool. I
ett sista led kommer timanställda användas. Förvaltningen arbetar fram diverse
rutiner/riktlinjer bland annat för uppföljning med timanställda och även för hur
förvaltningen ska arbeta med LAS (lagen om anställningsskydd (1982:80)). De
medarbetare som saknar egen placering alternativt blir inkonverterade har förtur
till kommande vakanser gällande tillsvidare och tidsbegränsade tjänster utifrån
sin totala anställningstid i kommunen. Medarbetare med längst anställningstid
(utifrån lagen om anställningsskydd) prioriteras framför de med kortare
anställningstid vid placering. Förvaltningens ambition är att framarbetade
arbetsprocesser kommer stärka anställningstryggheten och har som målsättning
att minska korttidsanställningarna.
Satsningar på ökad bemanning är alltid en balansgång gentemot en god
ekonomisk hushållning av de resurser förvaltningen idag har att tillgå och bör
alltid genomföras hand i hand med satsningar på utveckling av kvalitet. Fler
händer ger inte bättre kvalitet per automatik. Genom att utveckla arbetsprocesser
för god kvalitet kan bemanningen kontinuerligt utvärderas och justeras utifrån
vårdtyngd och liknande parametrar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
ta fram nyckeltal för att systematiskt följa verksamheterna och för att bemanna
korrekt utifrån brukarens behov. Att bemanning inom såväl särskilt boende som
hemtjänst ska ökas innebär att förvaltningen frångår de budgetramar som
socialnämnd angivit. För att detta ska göras krävs att socialnämnden ser över
beslutsfattning utifrån måtten av bemanning 0.70, 0,72 och 0.55 samt att
hemtjänstens budgetram ökas.
Ett närvarande ledarskap påverkas av personalgruppernas storlek. Det påverkas
även av andra faktorer, som exempelvis verksamhetens placering och
organisering. Det är därför av vikt att inte enbart se på måttet “medarbetare på
chef” utan att betrakta helheten för att skapa goda förutsättningar för ett gott
ledarskap. Fysisk placering i förhållande till personalen, tillgången till
stödfunktioner, verksamhetens differentiering (hur många olika typer av
verksamhet som finns inom verksamheten) spelar stor roll på chefernas
förutsättningar. Förvaltning följer utifrån sina arbetsmiljömål frågeställningen
antal medarbetare per chef.
Arbetet med att höja statusen är ständigt pågående både lokalt och nationellt.
Älmhults kommun är delaktiga i Vård- och Omsorgscollege som en del i den
processen. Att arbeta med god handledning av studenter och kollegialt skapar
förutsättningar för lärande som i sin tur leder till högre status av yrket.
Handledning av student/praktikant/extra tjänst kräver utrymme och tid i den
ordinarie medarbetarens arbetstid. Medarbetare upplever generellt idag att det
blir en ökad arbetsbelastning utifrån förutsättningar vilket leder till tveksamhet
till handledning och då svårare att ta emot student/praktikant/extra tjänst.
Förvaltningen kan se att tillägg av handledare timmar till befintlig budget skapar
större motivation. Tidsramen inom verksamheten ökar på så sätt.
Under 2022 kommer projekt för ökad omvårdnadshandledning av sjuksköterska
gentemot omvårdnadspersonal att påbörjas. Statliga satsningar har erbjudit
möjlighet att erbjuda utbildning till omvårdnadspersonal som saknat formell
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kompetens. Inom förvaltningen gavs sex vårdbiträden från 2020 möjligheten att
vidareutbilda sig till undersköterskor. Examen för samtliga är december 2021
Satsningar av alla slag är initialt en kostnadsfråga som kräver prioriteringar i
budget. Utbildning behöver vara både teoretisk, praktisk och omsättas i handling
för att leda till god kvalitet. En satsning på ett digitalt utbildningspaket ger
förutsättningar för en verksamhetsnära utbildning som kan tillämpas i det
dagliga arbetet. Förvaltningen startar upp arbete med att möjliggöra detta genom
en digital kunskapsbank. Förvaltningen upprättar även varje år en
kompetensutvecklingsplan utifrån de behov verksamheterna uppvisar utifrån
olika kvalitetsmätningar. Förvaltningens arbete med att kompetensutveckla
medarbetare kräver förutsättningar i budget.

Socialnämnden förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
-

Anse motionen besvarad.

Elin Görbring

Ingrid Göransson

Utvecklings-och administrationschef

Verksamhetschef VoO
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Ärendeberedning utifrån motion prioritera våra äldre påverkar ej barnet då
ärendet ej innefattar beslutsfattning.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 134 Svar på motionen Prioritera våra äldre! - Lars
Ingvert (S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer SOC 2021/22

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
-

Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar
minskas.
Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom
att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22, § 16 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.
Socialnämndens utskott behandlar ärende 2021-10-06, § 177 och återremitterar
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen tar ställning till
samtliga att-satser. Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget på
socialnämndens sammanträde i november.

Beslutsunderlag
• Socialnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
• Motion Prioritera våra äldre - Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S),
daterad 2021-01-07
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till att-sats 2 och 5 av motionen samt att att-sats 1, 3
och 4 kan anses besvarade.
Jakob Willborg M) och Vidar Lundbäck (C) yrkar avslag på att-sats 2 samt att
övriga att-satser ska anses besvarade.
Beslutsgång
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att socialnämnden beslutat i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Jakob Willborgs (M)
med fleras yrkande och NEJ för bifall till Lars Ingvert (S) yrkande.
Ledamot
Jakob Willborg (M)
Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S)
Elin Nilsson (S)
Vidar Lundbäck (C)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Annette Ljunggren (M)
John-Arne Sandström (C)
Marie Rosenquist (M)
TOTALT

JA
X

NEJ

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

7 ledamöter röstade JA, 4 ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionärerna

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 16 Motion Prioritera våra äldre! - Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2021/3

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade in en motion 2021-01-07 om
att prioritera våra äldre. I motionen yrkar motionärerna följande:
•
•
•
•
•

Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet
korttidsanställningar minskas.
Att bemanningen inom såväl särskiltboende som hemtjänst ökas.
Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras
genom att antalet medarbetare per chef minskas.
Att statusen inom våra omsorgsyrkan kontinuerligt höjs.
Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss
vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-01-07

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag till beslut
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
socialnämnden för beredning.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 13 Biblioteksplan 2018-2021 - förlängning
Ärendenummer KS 2022/1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills ny
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-10, § 112, att föreslå
kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan tills en reviderad plan
är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31.
Nuvarande biblioteksplan antogs 2018-04-26, att gälla under perioden 2018–
2021. Olika omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas
fram under föregående år, varför behov finns av förlängning av nuvarande plan.
Kommunen är enligt lag skyldig att ha en biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med en ny plan som beräknas
vara klar för beslut under hösten 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga
nuvarande biblioteksplan tills ny plan är framtagen, dock längst till och med
2022-12-31.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-16, § 112
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10
• Biblioteksplan 2018–2021 och 2022

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-01-12
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om förlängning av biblioteksplan
Ärendenummer KS 2022/1

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-10, § 112, att föreslå
kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan tills en reviderad plan
är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31.
Nuvarande biblioteksplan antogs 2018-04-26, §, att gälla under perioden 20182021. Olika omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas
fram under föregående år, varför behov finns av förlängning av nuvarande plan.
Kommunen är enligt lag skyldig att ha en biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med en ny plan som beräknas
vara klar för beslut under hösten 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga
nuvarande biblioteksplan tills ny plan är framtagen, dock längst till och med
2022-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-16, § 112
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10
• Biblioteksplan 2018–2021 och 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills ny
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2022-01-12

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
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2(2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sidnummer, beslut 1(2)

§ [Nr] Biblioteksplan 2022
Ärendenummer KS 2022/1

Beslutsinstanss beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills reviderad
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Jäv

Reservation

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte 2021.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sidnummer, beslut 2(2)

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan 2022, förlängning. Daterad 2021-12-10
• Biblioteksplan 2018 – 2021

Beslutsinstanss behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) frågar om man från Älmhults bibliotek har en
samordning med skolbiblioteken. Helena Strömqvist bibliotekschef har
informerat grundskolechefen om biblioteksplanen och att den också gäller
skolbibliotek. Formellt ska det vara en plan som omfattar båda delar.
Beslutsgång
Omröstningsresultat

Protokollsanteckning
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef, Helena Strömqvist

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Biblioteksplan 2018 – 2021
och 2022
Verksamhetsplan för Älmhults bibliotek
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SAMMANFATTNING
Denna biblioteksplan är en långsiktig plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och
beskriver hur verksamheten ska arbeta och utvecklas framöver samt vilka utmaningar verksamheten
står inför. Planen har sin utgångspunkt i bibliotekslagen och kommunens strategiska utvecklingsplan.
Målen för verksamheten utgör samma bas som i tidigare planer, men nya nationella krav och
resultatet av en för tjänstemän och politiker gemensam workshop om hur vi vill ha det i Älmhults
kommun år 2030, medför att visionerna om hur målen ska nås framöver förändrats. De nya visionerna
innebär att verksamheten nu står inför en rad utmaningar.
De stora utmaningarna under perioden handlar framför allt om:
 att möta användarnas behov av e-tjänster så att de kan nå bibliotekets utbud och tjänster när
deras behov är som störst, t ex på kvällstid och hemifrån
 att utrusta biblioteken med teknik och programvaror samt kontinuerligt utveckla personalens
kompetens för att kunna arbeta för ett jämlikt samhälle, inte bara när det gäller invånarnas
kunskaper som rör digitala samhällstjänster, utan även i t ex programmering och spelifiering
 att ständigt arbeta för ett demokratiskt samhälle genom att ge såväl barn som vuxna tid och
möjligheter att bygga sin egen kommunikativa förmåga för att kunna framföra sin åsikt, lyssna,
diskutera och förstå
 att aktivt arbeta för ett utbud för användare med annat modersmål än svenska och stimulera
denna målgrupps språk- och läsutveckling samt deras flerspråkighet
 att aktivt arbeta för att erbjuda anpassade medier för användare med särskilda behov och att
tillhandahålla relevanta digitala verktyg
 att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i glesbygden
Biblioteksplanen är ett styrdokument som antas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för att planerad utveckling säkerställs i samband med årligt budgetarbete.
Tjänstemännen inom folkbiblioteket ansvarar för att en specificerad handlingsplan upprättas så att
planerad utveckling kan genomföras.
Föreliggande Biblioteksplan 2018-2021 och 2022 är en förlängning av den biblioteksplan som antogs
2018-04-26 för åren 2018 till 2021.

§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet.
(Ur Bibliotekslagen)
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BAKGRUND
1 Syfte och uppföljning

1.1

Syfte

Bibliotekslagen fick den 1 januari 2005 ett tillägg som säger:


Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Med anledning härav gav kommunstyrelsen år 2008 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till en plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun för beslut i kommunfullmäktige.
Denna första version antogs för åren 2009–2012. Därefter skrevs en ny plan för åren 2014–2017. Det
har nu blivit dags att revidera denna plan och planera för fyra nya år.
Syftet med föreliggande plan är att tillmötesgå invånarnas behov av biblioteksservice och skapa
beredskap för framtida krav. Syftet är tillika att stimulera till utveckling av ett livslångt lärande, social
och kulturell välfärd och därmed regional tillväxt och utveckling. Bibliotek är inga isolerade
verksamheter utan verksamheter som tjänar kommunens syften. En biblioteksplan ska underlätta
viljan att föra en offensiv bibliotekspolitik. Denna av kultur- och fritidsnämnden antagna plan, är ett
styrdokument som synliggör den politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens
folkbibliotek.

1.2

Uppföljning och utvärdering

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att biblioteksplanen revideras senast 31 december vart fjärde
år. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att planerad utveckling säkerställs i samband med årlig
revision av bokslut och årligt budgetarbete. Folkbiblioteket ansvarar för att planerad utveckling
genomförs enligt specificerad handlingsplan och att åtgärdernas resultat och effekt utvärderas i
samband med det årliga bokslutet. Verksamheten ansvarar också för att kontinuerligt beakta och
analysera nya behov från kommunens invånare och vid behov ompröva planerad verksamhet samt att
varje år planera för ytterligare ett år framåt.
På nationell nivå är det Kungliga biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna, i vårt fall Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, följer upp hur de biblioteksplaner
som antagits i kommunerna har utformats och hur de används.
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2 Styrdokument för biblioteksverksamhet

2.1

Internationella

UNESCO har i ett Folkbiblioteksmanifest formulerat rekommendationer för FN:s medlemsländer att ta
hänsyn till. Där anges att folkbiblioteket ska tillgängliggöra information och kunskap för samtliga
medborgare. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk
eller social status. Speciellt anpassade tjänster och medier ska finnas tillgängliga för personer som av
olika anledningar inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, t ex personer med någon form av
funktionsvariation.
FN:s konvention om barns rättigheter betonar alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig,
bli lyssnad till och utvecklas. Barnets rätt ska vara i centrum när beslut om barn fattas och barnets
behov ska beaktas.

2.2

Nationella

Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen (2013:801). Denna säger att
alla kommuner ska ha folkbibliotek i syfte att främja invånarnas intresse för läsning och litteratur,
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Därutöver anger lagen
att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla invånare. Lagen
reglerar också att lån ska vara avgiftsfria. Vidare poängteras att folkbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med funktionsvariation, nationella minoriteter och
personer med annat modersmål än svenska.

2.3

Regionala

På den regionala nivån är BiBK, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, en för biblioteken viktig
aktör inom kultursamverkansmodellen. Verksamheten är samordnad för Region Blekinge och Region
Kronoberg och har som uppgift att främja folkbibliotekens samarbete och verksamhetsutveckling.
Övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument ligger till grund för BiBK:s arbete och
syftet är att kommunernas invånare ska erbjudas en jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.

2.4

Kommunala

Älmhults kommun ska vara och agera som möjliggörare. Kommunen ska sträva efter enkelhet, närhet
till god service och hög tillgänglighet. I den strategiska utvecklingsplanen ”Så ska vi tillsammans
utveckla Älmhults kommun” samlas kommunens övergripande principer för styrning i ett gemensamt
dokument för kommunens nämnder. Här anges tydliga inriktningsmål för att nå kommunens främsta
mål som är att öka befolkningen. En av de saker kommunen vill lyfta fram som särskilt viktiga för att
skynda på utvecklingen är:


Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och
livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort.
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Älmhults kommun har en gemensam värdegrund som beskriver hur alla som arbetar i kommunen ska
vara och handla mot varandra och mot omvärlden. Kommunens anställda arbetar alla i medborgarens
tjänst och allas arbete ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och
rättssäkerhet. Anställda ska erbjuda en effektiv och serviceinriktad verksamhet med ett tydligt
medborgarperspektiv. Värdegrunden bygger på de tre grundpelarna: professionalism, öppenhet och
engagemang.
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3 Uppdrag, organisation och verksamhet
3.1

Folkbibliotekets uppdrag

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att utgöra en resurs för livslångt lärande och demokratisk utveckling
och spelar därmed en central roll i såväl den enskildes personliga utveckling som i den gemensamma
samhällsutvecklingen. Att utifrån människors vardag tillgängliggöra möjligheter att utveckla sin
förståelse, fördjupa sina kunskaper, skapa mening och öka sin livskvalitet är bibliotekets viktigaste
åtagande. Bibliotekets verksamhet vänder sig till alla kommuninvånare och tillfälliga besökare med ett
innehåll som återspeglar såväl det lokala som det nationella och internationella.

3.2

Folkbibliotekets organisation

Folkbiblioteket i Älmhults kommun omfattar ett huvudbibliotek i centralorten och sju små filialer i
orterna Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck, Liatorp, Pjätteryd och Virestad samt ett digitalt 24timmars bibliotek. Folkbiblioteket är organiserat under Utbildningsförvaltningen medan det politiska
ansvaret ligger hos Kultur- och fritidsnämnden.
Offentligt finansierade bibliotek har i Sverige ett nära samarbete med andra bibliotek på såväl regional
som nationell nivå vad gäller fjärrlån och verksamhetsutveckling. Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg främjar och stödjer den regionala biblioteksverksamheten genom t ex gemensamma
boktransporter och gemensam interaktiv webbportal. Kungliga biblioteket är den myndighet som
samordnar det svenska biblioteksväsendet och har i uppdrag att ta fram förslag till en nationell
biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på en långsiktig vilja att behålla och utveckla
biblioteksverksamheten i Sverige och ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya
medier, teknisk utveckling, nationell infrastruktur med mera.

3.3

Folkbibliotekets verksamhet

Folkbiblioteket i Älmhult arbetar huvudsakligen med:









Mediehantering (urval, inköp, registrering, översyn, exponering, marknadsföring)
Referensarbete (referenssamtal, handledning, informationssökning, källkritik)
Låneverksamhet (hantering av lånekort, inlån, utlån, omlån, återlämning, krav)
Programverksamhet (aktiviteter i både egen regi och med inhyrda artister/föreläsare)
Teknik (hantering av katalogsystem, digital guide, automater, larm, datorer, iPads)
Webbplats (publicera nytt, arkivera gammalt, strukturera, tillgänglighetsanpassa)
Marknadsföring (press, sociala medier, digitala skärmar, foldrar, affischer)
Administration (hantering av post och varor, kontorsarbete, ekonomi, personalfrågor)
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4 Verksamhetens funktion och personalens roll

4.1

Folkbibliotekets funktion i samhället

Folkbiblioteket verkar läsfrämjande genom att stimulera språkutveckling och läslust samt ge invånarna
tillgång till litteratur och andra medier. Berättelser i text, bild, ljud, film och spel, som speglar vår
gemensamma historia, vår samtid och ger oss föreställningar om möjliga framtider. Människors läsoch skrivförmåga är en avgörande förutsättning för deltagande i ett demokratiskt samhälle.
Folkbiblioteket verkar för att öka kunskapen om hur digital informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning. Biblioteket garanterar alla invånares tillgång till informationstjänster och
understödjer användarnas förmåga att kunna avkoda, förstå, kritiskt granska och analysera
information. Biblioteket arbetar aktivt för att motverka det utanförskap som det innebär att inte veta hur
och var man kan söka och hitta information i ett allt mer digitalt samhälle.

4.2

Personalens roll på folkbiblioteket

För att kunna arbeta med och för människor måste personalen i varje situation kunna handla klokt.
Bibliotekarieyrket kräver såväl teoretiskt som praktiskt och lösningsinriktat kunnande som gott
omdöme. Bibliotekarien har flera roller i sitt yrkesutövande, men den pedagogiska rollen är den klart
övervägande. Att inkludera själva relationen med användarna i arbetet med att identifiera och
lokalisera information är bibliotekariens främsta uppgift. Detsamma gäller i arbetet med att uppmuntra
och vägleda användarna för att de ska kunna komma vidare i sin läsning och sitt lärande.
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5 Samordning och samarbete
En formell samordning mellan folkbiblioteket och förskolan samt mellan folkbiblioteket och skolan i
Älmhults kommun är reglerat i ett avtal som berör kostnader och tjänster för katalog- och
utlåningssystem, databaser, kompletterande medieförsörjning och gemensamma läsprojekt.
Utöver detta sker ett kontinuerligt samarbete mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken samt mellan
folkbiblioteket och pedagoger i förskola respektive skola. Syftet är att med gemensamma krafter hjälpa
kommunens barn och unga att komma längre i sin läsutveckling och sitt lärande och därmed nå såväl
högre måluppfyllelse i skolan som högre självstyrande bildning på fritiden.

Som exempel på samarbete mellan förskolans personal och folkbiblioteket kan nämnas:






Lån av böcker från folkbiblioteket att användas på förskolan
Lån av bokpåsar från folkbiblioteket att lånas hem från förskolan
Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i förskolan
Lovaktiviteter på folkbiblioteket med t ex minibio

Som exempel på samarbete mellan skolans pedagoger och folkbiblioteket kan nämnas:






Lån av böcker från folkbiblioteket att användas i undervisningen
Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i skolan
Inbjudan till alla i åk 4 för ett möte med Den galne professorn på folkbiblioteket
Inbjudan till SFI-klasser för visning av folkbibliotekets resurser
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FRAMTID
6 Vision och mätmetod för verksamhetsmål 2018 – 2021 och 2022
I detta avsnitt anges under varje verksamhetsmål en vision för de kommande fyra åren. En vision som
i huvudsak tar avstamp i nya nationella krav som påverkar folkbiblioteksverksamheten och i resultatet
av den workshop som genomfördes med tjänstemän och politiker om hur vi vill ha det i Älmhults
kommun år 2030. För att kunna följa upp hur väl verksamheten arbetar mot målen, anges också på
vilket sätt detta mäts.

6.1

Verksamhetsmål 1

Erbjuda ett varierat och aktuellt mediebestånd av god kvalitet
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Älmhults kommuninvånare har tillgång till ett generöst, allsidigt och aktuellt utbud av medier för både
barn, ungdomar och vuxna. Här hittar de allt. Här finns pek- och bilderböcker för de minsta, böcker
och ljudböcker som många vill läsa men också smal speciallitteratur för både barn och vuxna.
Lokalhistoria för den som är intresserad av sin hembygd och studielitteratur för den som vill studera.
Här finns gott om tidskrifter och filmer. Biblioteket beaktar låntagarnas önskemål och köper in böcker
på olika språk eller kompletterar med lån från större bibliotek, t ex Internationella biblioteket i
Stockholm.
Efterfrågan på digitala medier ökar och åtskillnaden mellan fysiska och digitala medier minskar. Det är
lika naturligt att ladda ner en bok till sin smarta mobil eller läsa med öronen som att låna en fysisk bok
med tryckt text. Tillgängligheten har ökat betydligt och alla medier cirkulerar så effektivt som möjligt.
Ingen behöver vänta särskilt länge på nya attraktiva medier.
Att lätt och fritt kunna bilda sig en egen åsikt blir allt viktigare för medborgarna och kraven på att
biblioteket håller en neutral och objektiv linje vid inköp är nödvändiga. Likaså att biblioteket
tillhandahåller ett utbud med kvalitet.

MÄTMETOD:









Antal bestånd av olika medietyper – för barn och vuxna
Antal nyförvärv av olika medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån av olika medietyper – för barn och vuxna
Cirkulationstal per medietyp – för barn och vuxna
Antal låntagare totalt respektive aktiva – barn och vuxna
Antal reservationer
Antal övertidsvarningar, påminnelser och krav
Procentandel nöjda med utbudet av medier
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6.2

Verksamhetsmål 2

Erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Det digitala utbudet ökar för alla, vilket betyder att behovet av anpassade medier därmed kan komma
att minska. Men då den kommersiella marknaden inte producerar allt, kan alla som är i behov av
anpassade medier även fortsättningsvis möta ett attraktivt och tillgängligt utbud som lockar till läsning,
oavsett funktionsvariation. Personalen har goda kunskaper om anpassade medier och strävar efter att
öka sina kunskaper om kommunikation med hjälp av tecken, TAKK och AKK.
Utbudet av tekniska hjälpmedel ökar och biblioteket samarbetar med andra yrkesgrupper för att alla
barn och unga ska få tillgång till individuellt anpassade medier och rätt hjälpmedel. Den som på grund
av ålder eller funktionsvariation inte har möjlighet att själv ta sig till biblioteket, erbjuds så kallad
”boken kommer”- service.

MÄTMETOD:








Antal bestånd av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal nyförvärv av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån och nedladdningar av anpassade medietyper – för barn och vuxna
Antal utlån av depositioner till äldreboenden
Antal utlån av hjälpmedel som DAISY-spelare och läsplattor
Antal låntagare av talböcker, boken kommer och egen nedladdning
Antal aktiviteter för målgruppen

6.3

Verksamhetsmål 3

Främja muntligt berättande, läslust och läsvanor samt kulturupplevelser
MÅLVISION 2018 – 2021
Såväl vuxna som barn och unga blir inspirerade till att läsa böcker i både tryckt och digital form.
Biblioteket erbjuder som komplement till fysiska och digitala medietips ett stort utbud av aktiviteter,
som t ex sagostunder, högläsning och temaaktiviteter för barn, LAN-kvällar och möten med
mästerspelare för unga samt bokcirklar, författaraftnar och utställningar för vuxna. Personalen
utvecklar med lyhördhet nya metoder för att främja ett fördjupat intresse för berättelser hos besökarna.
Varje människa bär också på en egen berättelse och på biblioteket finns nu möjligheter att själv
berätta.
Biblioteket har ett nära samarbete med förskolan om olika teman och bibliotekspersonalen besöker
förskolorna för att inspirera och instruera. Förskolorna besöker biblioteket regelbundet eller kopplar
upp sig digitalt mot biblioteket för att chatta med personalen eller t ex författare. Alla barn, med
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, får möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga
och lustfyllda läsupplevelser. Biblioteket strävar efter att i samarbete även med barnhälsovården,
skolan och föreningar, nå barn och föräldrar som inte har för vana att besöka biblioteket.

MÄTMETOD:






Antal aktiviteter rörande muntligt berättande
Antal aktiviteter rörande läslust och läsvanor
Antal aktiviteter rörande kulturupplevelser
Antal deltagare per åldersgrupp
Procentandel nöjda med utbudet av program och aktiviteter
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6.4

Verksamhetsmål 4

Uppmuntra till kreativitet och eget skapande
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Biblioteket stimulerar till personlig utveckling för alla åldrar genom att erbjuda verkstäder där man kan
prova på olika tekniker och metoder. Kreativiteten sjuder och det finns många möjligheter för den som
gärna vill visa upp sina talanger. Den som vill berätta med hjälp av teknik kan givetvis arbeta med till
exempel foton, animation, film eller konstruera egna spel. Biblioteket arbetar med alla konstformer,
eftersom det är människors berättelser och människors uttrycksbehov som är det viktiga, inte formen.

MÄTMETOD:




Antal aktiviteter rörande kreativitet och eget skapande
Antal deltagare per åldersgrupp
Antal utställningar

6.5

Verksamhetsmål 5

Stödja intresse för digital delaktighet och livslångt lärandet
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Biblioteket utgör ett lokalt kunskapscentrum och arbetar för att stimulera nyfikenhet och vetgirighet.
Bibliotekets personal möter därför alla besökares intressen i ett inlyssnande referenssamtal och
erbjuder kompetent vägledning. Användarna får hjälp med strategier i sökteknik för att hitta rätt i
bibliotekets katalog, databaser och på internet. Människors förmåga till kritiskt tänkande blir alltmer
nödvändigt i en tid där desinformationen ökar och bibliotekets personal erbjuder hjälp att sovra.
Föräldrar kan känna sig trygga med att biblioteket tillhandahåller surfplattor med utvalda appar för
barn.
Utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög hastighet och biblioteket ligger i framkanten. Här
kan man tillsammans med andra och med tillgång till ämnesexpert ta del av universitetens MOOCs
(Massive Open Online Courses). En stor del av lärandet har blivit upplevelsebaserat och på biblioteket
kan besökarna testa t ex 3D-skrivare och hologram samt förflytta sig till andra platser med hjälp av VR
– virtual reality. För den som ännu inte känner sig bekväm med att hantera sin dator eller smarta
mobil, erbjuder biblioteket hjälp till självhjälp för att alla både ska kunna ta del av information och
själva kunna vara med och dela och påverka i samhället. De digitala samhällstjänsterna blir allt fler
och biblioteket eftersträvar att underlätta för alla även genom teknisk hjälp och hjälp med
byråkratsvenskan.
Besökare möter dessutom en rad inbjudna ämnesexperter som vidgar vetandet och uppmuntrar barn
och föräldrar till ett lekfullt lärande. Barnen får i möten med representanter för olika yrken testa sina
framtidsdrömmar. Det finns också möjlighet för invånarna att själva visa upp sina kunskaper och
föreläsa för andra. Samtalscaféer stimulerar till åsiktsutbyte och ger möjlighet att ompröva den egna
förståelsen.

MÄTMETOD:








Antal användare per databas
Antal användningar av själbetjäningsautomaterna
Antal bokningar av datorer och laptops
Antal utskrifter, kopior och scanningar
Antal aktiviteter rörande digital delaktighet
Antal aktiviteter rörande livslångt lärande
Antal deltagare per åldersgrupp
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Procentandel nöjda med personalens hjälp med att hitta och söka information
Procentandel nöjda med personalens hjälp med att använda teknik och e-tjänster

6.6

Verksamhetsmål 6

Erbjuda en stimulerande biblioteksmiljö
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Besökarna hälsas välkomna till ett huvudbibliotek som är attraktivt för alla åldrar. Den som kliver in i
biblioteket blir glad och nyfiken på allt som erbjuds och miljön stimulerar till både kunskap och
kontemplation. Barnen känner att biblioteket är en plats att vara länge på, ungdomar har den plats de
behöver och studerande kan boka studierum för självstudier. Biblioteket är en bra plats att sitta och
studera och jobba på, men också en social mötesplats för likasinnade. Här finns en ljuddämpande
miljö med såväl tysta zoner som zoner för samtal. Ett café med utbud av kalla och varma drycker,
kakor, frallor, sallader och frukt förhöjer trivseln. Småbarnsföräldrar har tillgång till faciliteter som micro
och skötbord. Den forna skolgården har utvecklats till en fantasifull plats som inspirerar och stimulerar
barn och vuxna.
Huvudbiblioteket är beläget i centralorten, men alla kommunens invånare har tillgång till någon form
av biblioteksservice på rimligt avstånd. Genom en filial på hemorten, genom ett bibliotek på hjul eller
genom så kallade pop-up bibliotek på oväntade platser. Nya svenskar nås med ett trevligt
välkomstpaket med böcker på lätt svenska och alla nyinflyttade erbjuds lånekort och inbjuds till visning
av biblioteket. Alla invånare är väl bekanta med bibliotekets utbud och tjänster och känner sig
välkomna. Biblioteket är en demokratisk arena, en plats där tankar, åsikter och intressen utbyts.

MÄTMETOD:


Antal besökare på fysiska bibliotek

6.7

Verksamhetsmål 7

Tillhandahålla ett attraktivt och interaktivt 24-timmars bibliotek
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Bibliotekets öppettider hindrar ingen från att använda biblioteket dygnet runt. På bibliotekets
webbplats och sociala medier finns alla möjligheter att få värdefulla tips på böcker, musik, filmer och
andra medier. Besökaren kan i lugn och ro reservera på webbplatsen för att sedan hämta i biblioteket.
Har man lån som håller på att gå ut, kan de lätt förlängas via webben. Vissa databaser, t ex NE, kan
användas hemifrån.
Det händer mycket på biblioteket och på webbplatsen hittar man utförlig information om kommande
evenemang. Härifrån kan man ladda ner hela vårens och höstens program för både barn och vuxna.
Har man inte möjlighet att själv komma till biblioteket, kan man via webbplatsen få inspiration och
tillgång till olika meningsfulla aktiviteter och hobbies. QR-koder ute i samhället är ett annat sätt som
ger invånarna tillgång till bibliotekets utbud.

MÄTMETOD:





Antal nyheter på webbplatsen
Antal besökare på webbsidor
Antal inlägg på Facebook och Instagram
Antal följare på Facebook och Instagram
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6.8

Verksamhetsmål 8

Efterfråga och beakta användarnas behov och önskemål
MÅLVISION 2018 – 2021 och 2022
Kommunens invånare utnyttjar alla möjligheter att påverka bibliotekets verksamhet. Personalen är
lyhörd för inköpsförslag och reserverar respektive fjärrlånar medier efter önskemål. Både på det
fysiska biblioteket och på webbplatsen utnyttjas uppmaningen att komma med tips och förslag och inte
minst barnen ger personalen många uppslag till utveckling. Engagemanget i olika medborgardialoger
är stort och biblioteket förändras och förbättras efter användarnas behov. Personalen följer med i
trender och anpassar dem efter invånarnas intressen. Ett professionellt bemötande med personlig
service på generösa öppettider uppskattas av alla.
Biblioteket är också en arena där kommunens invånare har möjlighet att komma i kontakt med
företrädare för kommunala och regionala samhällstjänster. Att känna sig delaktig i det samhälle man
lever i är ytterst betydelsefullt och särskilt för ungdomar. På biblioteket har alla invånare möjlighet att
stärka sitt inflytande över utvecklingen i lokalsamhället.

MÄTMETOD:






Antal inköpsförslag
Antal fjärrlån till enskilda
Antal övriga förslag och synpunkter
Procentandel nöjda med personalens bemötande
Procentandel nöjda med personalens tips och förslag
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7 Utmaningar 2018 – 2021 och 2022
För att kunna realisera de visioner som finns för varje verksamhetsmål, står biblioteket inför ett antal
nya utmaningar jämfört med närmast föregående plan. Allt är möjligt, men inte utan reflektioner och
strategier och inte utan ökade ekonomiska och personella resurser. Den största utmaningen av alla är
att komma fram till vad verksamheten kan göra med de resurser som står till buds i de lägen det inte
är möjligt att tillföra nya resurser.

7.1

Utbud

Bibliotekets största utmaning vad gäller utbud är e-tjänsterna. Efterfrågan ökar alltmer och befintliga
resurser räcker inte för att täcka invånarnas behov. Här behövs en stor årlig förstärkning. Likaså skulle
alla landets bibliotek genom t ex ett gemensamt avtal för inköp behöva få ner priserna på e-böcker. Ett
annat alternativ värt att kämpa för är ett nationellt e-boksbibliotek.
Ökade resurser behövs emellertid även till de fysiska medierna som parallellt med det digitala utbudet
fortfarande kommer att efterfrågas. En annan utmaning är att diskutera kvalitetsbegreppet. De små
förlagen blir allt fler och egenutgivningen ökar, men litteraturen recenseras inte. Hur ska vi tänka kring
kvalitet? Hur ska vi kunna bedöma kvalitet? Här behöver biblioteket utveckla en strategi.

7.2

Tjänster

Att utmana mängden av olika s.k. filterbubblor är en stor uppgift för bibliotekets personal. Risken för att
den ökande informationsmängden i ett ökat antal kanaler tvingar in den enskilda individen i en
hanterbar filterbubbla är stor och möjligheterna att bilda sig en egen åsikt begränsas. Att få invånarna
att utnyttja den arena för de många rösterna som biblioteket ska vara, är en stor utmaning.
Invånarnas önskan om att kunna nå biblioteket när deras behov är som störst ökar och biblioteket ser
en utmaning i att vara tillgängliga för användarna via t ex en chattjänst. Med teknikens hjälp går det
lika lätt att visa och handleda en person i t ex informationssökning i dennes hem eller på dennes
arbetsplats som på plats i biblioteket.

7.3

Aktiviteter

Här måste vi utvidga vårt tänkande kring arrangemang och även se besökarna själva som möjliga
föreläsare och underhållare både i det fysiska biblioteket och på bibliotekets webbplats. Likaså
fundera på hur vi ska kunna hitta tid för att filma och redigera aktiviteter som föredrag och
författarbesök för att kunna visas via webbplatsen.

7.4

Teknik

Behovet av hjälp med både programvaror och hårdvaror för att kunna ta del av både bibliotekets
tjänster och av andra samhällstjänster ökar. Här är kontinuerlig utveckling av personalens kompetens
den största utmaningen. Teknik och program som t ex används av personer med funktionsvariationer
är inget naturligt inslag i bibliotekspersonalens vardag. Såväl programmering och spelifiering som ny
digital teknik som t ex virtuell verklighet och förstärkt verklighet, kräver nya kunskaper och framför allt
nya resurser för teknisk utrustning.
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7.5

Lokaler

I bibliotekets uppdrag ligger en självklar strävan att nå allt fler invånare i kommunen. Biblioteket ska
vara en serviceverksamhet för alla. Men allt eftersom bibliotekets verksamhet och popularitet växer,
krymper ytorna. Huvudbiblioteket i Älmhult har växt ur sina nuvarande lokaler och är i stort behov av
utökade ändamålsenliga ytor för ungdomar, studerande och aktiviteter av olika slag. Såväl flexibla ytor
som en tydlighet om ytornas användningsområden blir en utmaning.
Att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i glesbygden kvarstår
som en stor utmaning.

7.6

Marknadsföring

Att medvetandegöra alla invånare, oavsett egna specifika förutsättningar, om vad biblioteket kan
erbjuda och hjälpa till med är en stor utmaning. Alla kommuninvånare vill inte utnyttja bibliotekets
utbud och tjänster, men alla ska känna till vad biblioteket har att erbjuda. Behovet av rätt information
vid rätt tidpunkt till rätt grupp genom rätt kanal är stort.
En stor uppgift är också att fundera på om webbplatsen och sociala medier räcker som digitala kanaler
eller om vi behöver införa fler; kanske utveckla en egen biblioteksapp.

7.7

Samarbete

Samarbete med barnhälsovården, föreningar, studieförbund och andra kommunala enheter inom och
utom den egna förvaltningen ger ett mervärde för såväl kommunens invånare som för personalen,
men är också tidskrävande. Den största utmaningen är att få tiden att räcka till och fördela
personalresurserna rätt. Hur använder vi de personalresurser vi har bäst? Är det över huvud taget
möjligt att räcka till?
Samarbete med både interna och externa aktörer kan emellertid också underlätta ekonomiskt genom
att biblioteket t ex kan låna eller hyra modern teknik istället för att äga den själv. Detta gäller också
specifik teknisk kompetens.
Ett ökat samarbete med högre lärosäten och den forskning som bedrivs där, underlättar för invånarna
att känna sig i fas med samhällsutvecklingen och själva kunna ta aktiv del genom studier.
Att samhällstjänster överger den personliga servicen för digitalisering medför att bibliotekets behov av
samarbete med t ex migrationsverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket ökar,
då invånarnas behov av personlig hjälp kvarstår och också ökar.
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Biblioteksplan 2022,
förlängning
Ärendenummer KS 2022/1

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte 2021.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan 2022, förlängning. Daterad 2021-12-10
• Biblioteksplan 2018 – 2021

Ärendeberedning
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun. Att kommunen har
en biblioteksplan utgör bland annat krav för att biblioteket ska kunna söka
statliga och regionala bidrag.
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte.
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef.
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny
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biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills reviderad
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31

Maria Johansson

Roger Johansson

Nämndsekreterare

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef, Helena Strömqvist
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.

1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar: Förlängning av nuvarande biblioteksplan.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
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Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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2022-01-24
Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(1)

Kommunfullmäktige

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige
2022-01-24
Ärendenummer KS 2022/XX

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1.
2.
3.
4.
5.

Granskningsrapport om investeringsprocessen
Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Tommy Lövqvist (S)
Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Gulli Jansson (L)
Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Lina Yosefi (L)
Kommunstyrelsen § 10/2022 – Framtida grundskoleorganisation

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2022-01-24

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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Till: kommunstyrelsen och tekniska nämnden
För kännedom till: kommunfullmäktige

Granskning av investeringsprocessen
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska kommunens investeringsprocess.
Granskningens syfte var att bedöma huruvida kommunstyrelsen och tekniska
nämnden har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.
Det är den sammanfattande bedömningen enligt rapporten att det finns en
klargjord beslutsprocess med tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande
investeringar. Det är däremot inte tydliggjort vilka investeringar som ska
prioriteras givet att kommunen har ett begränsat investeringsutrymme.
I granskningen ges kommunstyrelsen följande rekommendationer:
•
•
•
•

Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra
likvärdiga bedömningar av investeringar.
Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för
investeringsbehov.
Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.
Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar kommunstyrelsens och tekniska
nämndens skriftliga svar på bedömningarna enligt rapporten samt dess
rekommendationer senast måndagen den 7e mars 2022.
Bilaga: Granskning av investeringsprocessen

Tommy Lövquist
Ordförande

Laila Hult
Vice ordförande
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Granskningsrapport 2021
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2021

Granskning av
investeringsprocessen
Älmhults kommun

Linus Aldefors &
Carl-Henrik Sölvinger
9 december 2021
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EY
EY är världsledande inom våra verksamhetsområden revisions- och
redovisningstjänster, skatterådgivning, transaktionsrådgivning och
affärsrådgivning. Vi har gedigen erfarenhet av, och kompetens
inom, att arbeta med stora och komplexa organisationer med
frågeställningar på hög strategisk nivå.
Offentlig sektor är en prioriterad sektor såväl globalt som för
Sverige och inkluderar offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård
men även andra områden inom hållbar infrastruktur och mobilitet.
Våra kunder är offentliga aktörer som myndigheter, regioner och
kommuner.
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1 Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har identifierat investeringsprocessen som ett
väsentligt område och beslutade att ge EY i uppdrag att granska huruvida styrning
och uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en klargjord beslutsprocess med
tydlig roll- och ansvarsfördelning gällande investeringar. Det är däremot inte
tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras givet att kommunen har ett
begränsat investeringsutrymme.
Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan användas
i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt att
kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande
investeringar.
Kommunens självfinansieringsgrad för investeringar (25 procent) är låg sett till den
relativt höga belåningsgraden. 75 procent av finansieringen för investeringar sker
genom belåning. Givet kommunens planerade investeringstakt, i kombination med
den låga självfinansieringsgraden, anser vi att det är en påtaglig risk att kommunen
utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet.
Mot bakgrund av att Kommuninvests bedömning av belåningsutrymme utgår från
kommunkoncernens samtliga lån bör sådana prioriteringsordningar hanteras på
koncernnivå.
I granskningen framkommer vidare att det inte finns någon uttalad process för hur
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vilken part som ansvarar
för vad processens olika uppgifter, samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer
att systematiken i framtagandet av behovsutredningar kan stärkas. Detta skulle
enligt vår mening gynna likvärdigheten och jämförbarheten mellan investeringar.
Utifrån våra iakttagelser i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:


Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra
likvärdiga bedömningar av investeringar.



Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.



Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.



Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.
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2 Inledning
Bakgrund
Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och
förändringar som sker. Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive
verksamhetsområde tillse att investeringar planeras och genomförs i enlighet med
fastställt beslut. Dessa krav berör kommunens investeringar i hög grad, då
prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att
möjliggöra kommunens mål för verksamheterna.
Kommunen har en omfattande investeringsvolym, ca 270 mnkr enligt budget för
2021. Det är beslutat i budget att självfinansieringsgraden ska uppgå till 22,7
procent. Således kommer investeringar till 77,3 procent att finansieras genom
upplåning. Därmed påverkar investeringarna kommunens ekonomi under många år
framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och uppföljningen av
investeringarna fungerar väl för att säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att
investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det
är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning samt en
god samverkan mellan nämnderna i syfte att tillförsäkra att det finns en gemensam
samsyn kring behov och kostnadsberäkningar.
Enligt reglemente ansvarar tekniska nämnden för utredning, projektering,
upphandling och genomförande av byggprojekt. Kommunstyrelsen har i uppgift att
leda och samordna strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten. Revisorerna har identifierat investeringsprocessen som
ett väsentligt område, och har beslutat att granska huruvida styrning och
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen och tekniska
nämnden har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:




Finns en klargjord beslutsprocess för investeringar?
o

Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som
utgår från politiska mål/beslut?

o

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning?

o

Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler?

Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?
o



Hanteras eventuellt befarade överskridande av investeringsbudgeten
i enlighet med reglerna?

Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och
återrapportering till berörd nämnd/styrelse?
4

157

Genomförande och avgränsning
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Ett stickprov har
genomförts av två investeringsprocesser vilka avser lokalbyggnation.
Granskningen avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Revisionskriterier
Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer
om revisionskriterierna se bilaga 1.


Kommunallagen (2017:725)



Kommunstyrelsens reglemente



Tekniska nämndens reglemente



Styrande dokument och kommunfullmäktiges mål
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3 Iakttagelser
Lokalresursplan 2021-2031
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler
i kommunen. Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). Innehållet i programmet
beskrivs löpande i granskningen.
Mark och exploateringsplan 2022-2032
Älmhults kommuns exploateringsverksamhet syftar mot att tillhandahålla bostadsoch verksamhetsmark i den omfattning som gör att kommunens tillväxtambitioner
kan realiseras. Ambitionen är att mark- och exploateringen ska minst bära sig själv
genom intäkterna av markförsäljningen.
Kommunstyrelsen
ansvarar
för
markoch
exploateringsfrågorna.
Kommunledningsförvaltningen är processägare och därmed övergripande ansvarig
för utvecklingen av exploateringsområdena samt mark- och exploateringsbudgeten.
Ansvarsfördelning
Enligt lokalresursplanen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
styra, samordna och följa upp lokalförsörjningen och lokalanvändningen. Detta
ansvar återfinns i styrelsens reglemente. Däri framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för den strategiska styrningen av kommunens lokalförsörjningsprocess.
I enlighet med lokalresursplanen är tekniska nämndens uppdrag att driva och
utveckla lokaler för Älmhults kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett
resurseffektivt arbetssätt bidra i kommunens lokalresursplanering och samverka
med nyttjande verksamheter i frågor som rör upplåtelser och användning av lokaler.
Tekniska nämnden ska också enligt planen på uppdrag uppföra, anskaffa och
avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav
förändras. Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen är den enhet som
genomför åtgärder inom tekniska nämndens ansvar för lokalfrågorna. Tekniska
nämndens ansvar i dessa frågor återfinns också i dess reglemente.
Enligt mark- och exploateringsplanen har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för utveckling av exploateringsområden samt mark- och
exploateringsbudgeten. Tekniska nämnden agerar som utförare avseende
planering och genomförande. I planen presenteras planerade mark- och
exploateringsprojekt till år 2033. Av planen framgår vilka investeringar som
genomförs av kommunkoncernen och vad som genomförs av privata intressenter
genom exploateringsavtal.
I dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, framgår att kommunfullmäktige beslutar om de totala
investeringsramarna för varje nämnd i samband med budgetbeslut i november
månad. Äskande för investeringsram sker i budgetförslaget som ska lämnas in i
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juni. Äskanden avseende investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess.
I intervju bekräftas att investeringsprocessen är en del av ordinarie budgetprocess
med ett årshjul för när olika moment i den ekonomiska planeringen och styrningen
ska ske.
Av dokumentet framgår att lokalförsörjning ska hanteras i samhällsbyggnadsplan
12:3. I intervju framkommer dock att man inte har upprättat samhällsbyggnadsplan
utan att denna ersatts av lokalresursplanen, en plan för mark- och exploatering, en
digitaliseringsplan samt en plan för investeringar i infrastruktur. Det framgår vidare
att det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att revidera den övergripande
verksamhetsplanen för ledning och styrning men att denna just nu är gällande.
Planen är att den nya processen ska vara på plats 2022.
Av den övergripande verksamhetsplanen framgår vidare att det i
investeringsbudgeten bara finns beslutade investeringar. Kommande investeringar
efter den ekonomiska planeringsperioden hanteras i lokalresursplanen.
I lokalresursplanen framgår att kommunchefsgruppen (i gruppen ingår
förvaltningschefer och avdelningschefer från kommunledningsförvaltningen) är de
som ska arbeta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan som en del av
budgetprocessen. Detta förslag bereds sedan av kommunstyrelsen för att slutligen
beslutas om i kommunfullmäktige i november.
Bild 1: Lokalförsörjningsprocessen enligt övergripande verksamhetsplan för
ledning och styrning

3.1.1 Bedömning
Vi bedömer att rollfördelningen mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kommunfullmäktige är tydliggjord gällande investeringsprocessen i kommunens
styrande dokument. Investeringsprocessen är kopplad till ordinarie
budgetprocess vilket ger en planering för hur kommande investeringar ska
hanteras. Dock saknas ett koncernperspektiv i denna planering vilket vi bedömer
vara en brist.
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Behovsutredning
Enligt lokalresursplanen är det fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp som
samordnar samtliga kommunala verksamheters lokalbehov och är beställare
gentemot fastighetsägare och hyresvärdar om lokaler ska hyras externt. Respektive
förvaltning har i uppgift att redovisa sina lokalbehov. Omfattningen av nämndernas
lokalnyttjande regleras i interna och externa hyresavtal.
I intervju med tekniska förvaltningen framkommer att detta i praktiken går till så att
man har en ekonomisk uppstart i januari varje år. Facknämnderna gör prognoser
och lyfter fram behov av lokaler och tekniska förvaltningen bistår med förstudier
och underlag för att nämnderna formellt ska kunna göra sina äskanden.
Fastighetsavdelningen bistår med prognoser avseende ökade hyreskostnader till
stöd för nämndernas äskanden om driftsbudget.
Stora projekt kan kräva beslut av kommunfullmäktige redan i
behovsutredningsfasen. Medel kan då anslås av fullmäktige för att ta fram en
förstudie för ett projekt och mer i detalj utreda behovet men också ge olika vägval
och ställningstaganden för kommunstyrelse och fullmäktige att ta ställning till.,
Vägvalen kan handla om exempelvis renovering kontra nyproduktion eller möjlighet
att avbryta eller gå vidare med projekt. För mindre och mellanstora projekt belastar
förstudier och projekteringen beslutad investeringsbudget.
Vid intervjuer framförs att lokalresursplanen kunde vara än mer framåtsyftande och
att större fokus kunde läggas på nämndernas kommande lokalbehov. Som planen
är utformad framförs att den behöver kompletteras med annan dokumentation för
att få en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov; exempelvis detaljplaner.
Enligt dokumentet övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, framgår att en underliggande analys med en värdering
alltid ska bifogas förslag till beslut om investeringar från kommunstyrelsen:





Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet som avses?
Har vi kostnadseffektiv verksamhet?
Befintligt lokalbehov: Kan vi använda oss av befintliga lokaler?
Kommunens ekonomiska situation:
o Hyra
o Bygga själv

Fullmäktige fattar beslut och tekniska nämnden verkställer investeringar för
lokaler.
Lokalresursplanen utgör den övergripande behovsutredningen avseende
kommunens lokalbestånd. I planen beskrivs Älmhults kommuns lokalbehov på 10
års sikt. Syftet med programmet beskrivs vara att på ett kommunövergripande plan
kartlägga framtida lokalbehov. Denna revideras årligen och utgör en del av
budgetunderlaget.
I lokalresursplanen 2021–2031 framgår att det uppskattade investeringsbehovet
är 1 236 mnkr fram till år 2029. Bedömningen avseende lokalbehov är dock inte
detaljprojekterad. Planen utgör således inte underlag för äskande av
investeringsmedel utan ska därför ses som en kostnadsmässig uppskattning. Likaså
tidplanen ska betraktas som en uppskattning för projektens genomförande
8
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avseende tiden efter den ekonomiska planeringsperioden. Det framgår att förskoleoch skollokaler utgör huvuddelen av kommande investeringsbehov.
I intervju med kommunledning framkommer att tyngdpunkten på förskole- och
skollokaler är en tydlig prioritering utifrån kommunens framtida demografiska
utveckling.
Förslaget till lokalresursplan som lämnas till budgetberedningen ska enligt uppgift
betraktas
som
tjänstepersonernas
avvägda
prioriteringar
gällande
investeringsbehoven de kommande åren. Dessa är en sammanvägd helhet och
innehåller prioriteringar i tid men inte prioriteringar mellan objekten. Förslaget
behandlas sedan av den politiska budgetberedningen som lämnar förslag
tillkommunstyrelsen som i sin tur lämnar förslag till kommunfullmäktige. Den
politiska behandlingen innefattar kompromisser och avstämningar mot finansiella
mål.
Det framkommer i intervju att det saknas en dokumenterad prioriteringsordning
inom kommunen.
Bild 2: Utdrag ur lokalresursplanen.

Av intervju med kommunledning framkommer att ett det för tillfället utarbetas ett
program för hållbart byggande. Planen är att programmet ska beslutas av
fullmäktige. Programmet kommer påverka både behovsutredningsfasen d.v.s. vad
och hur man vill bygga och genomförandefasen d.v.s. vad man faktiskt bygger.
Mot bakgrund av kommande års investeringsbehov framförs att det kommer finnas
ett behov av att höja självfinansieringsgraden. 2021 är det finansiella målet en
självfinansieringsgrad 23 procent. Kommunens självfinansieringsgrad är i
dagsläget ca 25 procent, då är inte de kommunala bolagen medräknade.
Kommunen har idag en låneskuld på ca 2 miljarder, behoven de närmsta åren
uppgår till ytterligare ca 1 miljard. Då är de kommunala bolagens investeringsplaner
inte medräknade. Detta kommer att lyftas inför budget 2023 då det är koncernens
totala låneskuld som Kommuninvest tar hänsyn till. Prioriteringar mellan
investeringar görs inte på koncernnivå idag.
9
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3.2.1 Bedömning
I granskningen framkommer att det inte finns någon uttalad process för hur
behovsutredningar ska tas fram. Däremot är det fastslaget vem som ska göra
vad samt när behoven ska presenteras. Vi bedömer att systematiken i
framtagandet av behovsutredningar kan stärkas vilket skulle gynna
likvärdigheten och jämförbarheten mellan olika investeringar.
Vi vill framhålla att det är positivt att det finns långsiktiga planer som kan
användas i det framtida arbetet med investeringar. Det är dock bekymmersamt
att kommunstyrelsen inte har fastställt en prioriteringsordning för kommande
investeringar. Vår bedömning är att självfinansieringsgraden (25 procent) är låg
sett till den relativt höga belåningsgraden. Mot bakgrund av kommunens
planerade investeringar, och kommunens omfattande belåningsbehov, är det vår
bedömning att det är av vikt att prioriteringsordningar tydliggörs. Detta för att
säkerställa att rätt investeringar genomförs inom ramen för kommunens
investeringsutrymme. Givet kommunens planerade investeringstakt ser vi en
påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. Mot
bakgrund av att Kommuninvests belåningsutrymme utgår från hela
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på
koncernnivå.

Genomförande
Vid intervju framförs att uppföljning sker löpande av pågående projekt i tekniska
nämnden gällande ekonomi och tidplan. I större projekt utses en styrgrupp av
tekniska nämnden som särskilt följer upp investeringsprojekt med fördjupade
uppföljningar varannan månad.
Av intervju framkommer att kommunfullmäktige beslutar om total budget per
investeringsobjekt. Dessa kan vara fleråriga och medel kan då förbrukas olika
mellan åren. De får dock inte helt skjuta på investeringar mellan år och inte heller
flytta medel mellan olika investeringsprojekt. I budgeten framgår de totala
investeringarna per nämnd, i en bilaga till budget presenteras varje
investeringsprojekts totalbudget. Detta är en offentlig handling.
Kommunfullmäktige
beslutar
om
investeringsbudget
för
respektive
investeringsobjekt inom ramen för kommunens totala budget. Enligt budgeten
uppgår investeringsvolymen för år 2021 till 269 mnkr och för planperioden 608
mnkr.
I nedan graf framgår de senaste två årens investeringsbudget och utfall
(bruttoinvesteringar inom skatte- och taxekollektiv). Genomförandegraden uppgår
till 63 respektive 50 procent. I årsredovisningen 2020 uppges främst förseningar i
projekten samt de begränsningar och hinder som pandemin medfört.
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Nettoinvesteringar

Budget

262

Mnkr

414

159
319

2019

2020

Graf 1: Budget och utfall investeringar år 2019 och 2020

När ett projekt har fått en tilldelad budget kan tekniska förvaltningen påbörja
arbetet med projektering och upphandling av entreprenör
I intervju framkommer att man de senaste åren lyckats upphandla billigare än
initiala beräkningar men att ökade materialkostnader på sistone är fördyrande för
hela byggbranschen. Om det under projektets gång skulle konstateras att den totala
budgeten kommer överskridas ska detta anmälas till nämnden och eventuellt
fullmäktige. Enligt övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning ekonomistyrningsprocess ska avvikelser rapporteras till fullmäktige för
investeringsprojekt med budget över 2 mnkr som avviker budget med mer än 3 %
över budget. Detta har man enligt uppgift inte behövt göra de senaste årens projekt.
Det uppges finnas spelrum för oförutsedda kostnader samt ändrings- och
tilläggsarbeten i samtliga projektbudgetar i syfte att hantera mindre avvikelser.
3.3.1 Bedömning
Granskningen visar att kommunen har en relativt låg genomförandegrad
avseende investeringar. Detta är enligt vår bedömning en indikation på
ineffektivitet i investeringsprocessen. Pandemin är beaktad för bedömningen.
Därtill framgår av granskningen att det inte finns ett tydligt definierat
investeringsutrymme för kommunkoncernen vilket i förlängningen innebär att
investeringsbudgeten inte tar hänsyn till samtliga förutsättningar. Vår
bedömning är att kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns en
tillräcklig planering och tydliga förutsättningarna för framtagande av
investeringsbudgeten. Därtill vill vi rekommendera kommunstyrelsen att inte
redovisa investeringsbudgeten på projektnivå. Detta då det kan påverka
entreprenörers prissättning och därmed försämra konkurrensen.

11

164

Uppföljning
Uppföljning av investeringsprojekt till fullmäktige sker inom ramen för den ordinarie
ekonomiska uppföljningen vilket omfattar tertials-, delårs- och helårsrapport. Däri
rapporteras eventuella avvikelser. De kommunala bolagen ingår inte i
uppföljningen.
Älmhults kommun tillämpar ett internhyressystem. Alla lokaler har analyserats vad
avser kapital- och driftskostnader. En internhyra har beräknats mot bakgrund av
nämnda parametrar. Uppräkning av internhyra sker i april. Facknämnderna äskar
utökade medel för hyreshöjningar och kompenseras fullt ut för detta i budget
gällande nybyggnation och större ombyggnationer. Mindre renoveringar eller
anpassningar får hanteras inom nämndens ram. Det framgår att facknämnderna
saknar ekonomiska incitament för att minimera sitt lokalnyttjande. Vid
nyproduktion görs antaganden om internhyra utifrån tekniska nämndens
beräkningar om kapital- och driftskostnader. Facknämnden äskar både
investeringsmedel för byggnation och medel för internhyra i budgetprocessen.
I övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – ekonomistyrningsprocess
framgår att slutredovisning av alla investeringar och exploateringar ska ske
kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt med beslutade anslag över 5
miljoner kronor.
I intervju framkommer att slutredovisning av projekt gällande lokaler alltid görs till
tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av tekniska
förvaltningen. Slutredovisningen görs i särskilda mallar. Tekniska nämnden
rapporterar till kommunstyrelsen två gånger årligen. Uppföljning av planerade,
pågående och avslutade investeringsprojekt ingår enligt uppgift i
återrapporteringen som stående punkt.
Av aktivitetsplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 framgår att tekniska
nämndens presidium och förvaltningschef kallas till kommunstyrelsen i augusti
2022 för dialog och uppföljning.
Investeringar hänförliga till mark- och exploatering slutredovisas
kommunledningskontoret till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

av

3.4.1 Stickprov
Simhallen Haganäs - ombyggnation
Projektet avser om- och tillbyggnad av Haganäsbadet. Enligt underlagen som
granskningen tagit del av har diskussion om behovet pågått en längre tid då senaste
större renovering färdigställdes 1984 av badet. Under 2016 utreddes frågan mer i
detalj och utmynnade så småningom i att kommunfullmäktige beslutade i mars
2016 att investeringen skulle genomföras för att sedan i januari 2017 fatta beslut
om att godkänna en investering om 43,3 mnkr. Efter detta beslut arbetade tekniska
förvaltningen fram ett förslag baserat dels på fullmäktiges beslut från 2017, dels
ett dyrare förslag som skulle ge ytterligare mervärden i form av tillgänglighet och
funktionalitet. I det dyrare förslaget inkluderades bland annat en aktivitetsbassäng
och lekbad för barn. I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna det
dyrare alternativet med en budget om totalt 70 mnkr inklusive byggherrekostnader
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och oförutsedda kostnader. Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige i april
2018. Beslutet innebar att 26,7 mnkr tillfördes projektet ur investeringsbudgeten
för 2018 och 2019.
Projektet slutredovisades i kommunfullmäktige i oktober 2020. Resultatet för
investeringen uppgick till 72 mnkr.
Budget
Simhallen
Haganäs

Utfall

Avvikelse

70 miljoner kr 72 miljoner kr -2 mnkr

Procentuell
avvikelse
-2,9 %

Brandstationen Liatorp – underhåll och tillbyggnad
Projektet avser underhåll och tillbyggnad av deltidsbrandstationen Liatorp.
Under föregående mandatperiod beslutade kommunfullmäktige om en total
investeringsram för hela mandatperioden. Kommunstyrelsen behandlade sedan en
sammanställning årligen för att justera för förseningar och följa upp utfall. I
december 2017 fastställdes en sammanställning över investeringar för åren 20172018. Investeringsmedel fanns avsatta för brandstationen Liatorp för åren 20172018 om totalt 2,9 mnkr. I kontakt med fastighetschefen framkom att en del av
projektets totalbudget finansierades med underhållsmedel då delar av
brandstationen skulle underhållas och en del byggas till.
Projektets totala budget uppgick enligt uppgift från förvaltningen till 6,5 mnkr.
Slutkostnaden uppgick till 8,3 mnkr. Ursprungligen skulle medel från Myndigheten
för samhällskydd och beredskap (MSB) använts för att balansera projektets budget
men detta har enligt uppgift från förvaltningen inte skett.
Projektet skulle ursprungligen varit klart sommaren 2018 men försenades och
färidställdes först sommaren 2019. Att arbete pågår finns omnämnt i
årsredovisningen för 2018 men inte i efterföljande delårs- eller årsredovisningar.
Projektet har inte slutredovisats för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
enligt
övergripande
verksamhetsplan
för
ledning
och
styrning
ekonomistyrningsprocess.

Budget
Brandstationen
Liatorp

Utfall

Avvikelse

6,5 miljoner 8,3 miljoner -1,8 mnkr
kr
kr

Procentuell
avvikelse
-28 %
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3.4.2 Bedömning
Vi bedömer att det sker en systematisk uppföljning av de totala investeringarna
eftersom detta innefattas i den ordinarie ekonomiska uppföljningen. Därtill
tillkommer styrdokument som fastställer hur uppföljning av investeringsprojekt
ska ske och vad detta ska innefatta.
Utifrån stickprovet simhallen Haganäs bedömer vi att beslutad
investeringsprocess följts. Startbesked, budgettilldelning med eventuell
tilläggsbudget samt slutredovisning av projekt har genomförts. Avseende
tilläggsbudgeten 2018 ser vi det som en brist att det saknas en detaljerad kalkyl
i beslutsunderlagen, detta fanns med i första budgetbeslutet som
kommunfullmäktige fattade 2017. Av de ekonomiska slut- respektive
delredovisningarna framgår att projektet simhall Haganäs färdigställts med
mindre underskott.
Utifrån stickprovet brandstation Liatorp bedömer vi att investeringsprocessen
inte följts. En samlad projektbudget och detaljerad slutredovisning har inte
kunnat presenteras. Avvikelserapport har inte heller skett till
kommunfullmäktige. Projektet kompliceras av att totalbudgeten består av både
underhållsmedel och investeringsmedel vilket gör att projektet inte når upp till 5
mnkr i investeringsmedel vilket krävs för redovisning i kommunfullmäktige.
Återrapportering till kommunstyrelsen eller tekniska nämnden är dock rimligt
mot bakgrund av projektets omfattning och påverkan på kommunens
krisberedskap. Projektet har inte färdigställts inom beslutad budget.
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4 Slutsats
Vår sammanfattande bedömning är att det för investeringar finns en klargjord
beslutsprocess med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi bedömer dock att det inte
är tydliggjort vilka investeringar som ska vara prioriterade givet ett begränsat
investeringsutrymme. Mot bakgrund av kommunens planerade investeringstakt ser
vi en påtaglig risk att kommunen utraderar det kvarvarande belåningsutrymmet. I
och
med
att
Kommuninvests
belåningsutrymme
utgår
från
hela
kommunkoncernens belåning bör sådana prioriteringar hanteras på koncernnivå.
Revisionsfråga
Finns en klargjord
beslutsprocess för
investeringar?

Svar
Ja.

Finns det tydliggjort vilka
investeringar som ska
prioriteras och som utgår från
politiska mål/beslut?

Nej. Det saknas dokumenterade
prioriteringsordningar. Det är inte tydliggjort vilka
investeringar som prioriteras framför andra i ett
begränsat investeringsutrymme.

Finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning?

Ja.

Finns tillräckliga
beslutsunderlag/kalkyler?

Delvis. Styrande dokument som beskriver hur
behovsutredningar ska tas fram saknas.

Sker genomförandet i
enlighet med ursprungligt
beslut/investeringsplan?

Ja. Kan inte genomförandet ske enligt ursprungligt
beslut finns styrande beslut som reglerar hur detta ska
hanteras och vem som beslutar om förändrade ramar.

Hanteras eventuellt befarade
överskridande av
investeringsbudgeten i
enlighet med reglerna?

Ja.

Sker en systematisk
uppföljning av genomförda
investeringar och
återrapportering till berörd
nämnd/styrelse?

Delvis. Våra stickprov konstaterar avvikelserapport
eller slutredovisning av brandstationen i Liatorp inte
skett i nämnd, styrelse eller fullmäktige enligt styrande
dokument.
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Rekommendationer
Kommunstyrelsen rekommenderas att:


Tydliggöra hur behovsutredningar ska upprättas i syfte att möjliggöra
likvärdiga bedömningar av investeringar.



Definiera och dokumentera en prioriteringsordning för investeringsbehov.



Säkerställa att investeringsbudgeten och prioriteringarna i densamma tar
hänsyn till kommunenskoncernens samlade investeringsutrymme.



Att inte redovisa investeringsbudget på projektnivå.

16

169

Bilaga 1 - Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Teknisk chef och fastighetschef



Projektledare tekniska förvaltningen



Kommunchef och ekonomichef

Analyserade dokument:


Lokalresursplan 2021-2031



Mark- och exploateringsplan 2022-2032



Budget 2021, ekonomisk planering 2022-2023 inkl. bilaga med
investeringsbudget 2021-2032



Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 2021/179



Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022, KS 2021/153



Policy för ledning och styrning, KS 2021/9



Övergripande verksamhetsplan ledning och styrning –
ekonomistyrningsprocess, KS 2018/118



Årsredovisning 2020, 2019, 2018
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Bilaga 2 - Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725) 6 kap
Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer,
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsens reglemente, KF 22/2020
1 §: Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Fysisk planering, 13 §, styrelsen ansvarar för:
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade
översiktsplaner.
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner.
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att
teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten2,
5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter,
fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden,
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor,
6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala
verksamheterna,
Riktlinjer för uppsiktsplikt, KS 179/2021
Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar därigenom till att tydliggöra hur
kommunstyrelsen skall fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den
kommunala verksamheten, underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga
förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag.
Uppsikten utövas i huvudsak inom ramen för
verksamhetsplan för ledning och styrning.

kommunens policy

och
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Tekniska nämndens reglemente
2 §, nämnden ansvarar för:
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt
som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla
kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat
skäl har beslutat ska genomföras.
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt
som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och
exploatering.
Lokalresursplan 2021-2031
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de
kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler
i kommunen. Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). Lokalresursplanen
utgör
navet i planeringsarbetet.
I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och
planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som
helhet med delredovisningar per verksamhetsområde.
Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och
pågående lokalförändringar. Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En
viktig utgångspunkt för planeringen är den befolkningsprognos som tas fram varje
år. Denna är normalt klar under januari månad. Utifrån befolkningsprognosen
uppdaterar
respektive
förvaltning/huvudprocess,
i
samråd
med
fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar
senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet. Lokalresursplanen
ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten för
kommande år behandlas.
Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer
från samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen
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BESLUT
2021-12-17
Dnr: 201-7198-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Älmhult
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Anton Härder
Ny ersättare: Einar Holmqvist
Avgången ledamot: Tommy Lövquist
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Älmhult
Ledamot

Ersättare

Eva Ballovarre
Monica Haider
Stefan Jönsson
Lars Ingvert
Helen Bengtsson
Kristina Spjut Sahlberg
Petra Karlsson
Kent Ballovarre
Birgitta Bengtsson
Anton Härder *
Ann Johansson
Håkan Pettersson

1. Patricia Schooner
2. Silvia Lobos
3. Britta Crona
4. Tommy Sahlberg
5. Irene Svensson
6. Einar Holmqvist *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-12-17

201-7198-2021

Anton Härder
STENBROHULT VÄKTARBOSTADEN 46
34371 DIÖ

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Älmhult
Valkrets: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2021-12-17

201-7198-2021

Einar Holmqvist
RÖDINGSTIGEN 10
34337 ÄLMHULT

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
17 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-12-17
Dnr: 201-7373-2021

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Älmhult
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Avgången ersättare: Gulli Janson
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Älmhult
Ledamot

Ersättare

Lina Yosefi
Ingegerd Lennartsson
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Sofie Bäckström

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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BESLUT
2021-12-17
Dnr: 201-7372-2021

Avgången ledamot i kommunfullmäktige

Kommun: Älmhult
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Avgången ledamot: Lina Yosefi
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Sofie Bäckström

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Parti
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Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 10 Framtida grundskoleorganisation –
workshops
Ärendenummer KS 2021/236

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshops, för att belysa och utreda de olika alternativen för framtida
grundskoleorganisation. I dessa workshops ska politiska representanter från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta,
tillsammans med tjänstepersoner från respektive förvaltning.
2. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022 och andra workshopen
ska hållas senast i maj 2022.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft
tillsammans med Internationella skolan, till en tillfällig modulskola uppbyggd
utanför Haganässkolan. Beslutet om moduler som togs av kommunfullmäktige
2019-12-16, § 226, innebär att modulerna ska avvecklas i samband med att
Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.
Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-24, § 138 följande för egen del:
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men
flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra
delen av Älmhult arbetas fram.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.
3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under
2022.
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två
workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner
från respektive förvaltningar.
5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022.
Kommunstyrelsen har därmed att ta ställning till punkt 4–5 i
utbildningsnämndens beslut om att under våren 2022 anordna minst två
workshops, med start senast i februari 2022.

Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 180
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-04, § 138
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Nolltolerans mot välfärdsbrott
Älmhults kommuns resurser ska gå till dem som har störst behov – om vi tillåter välfärdsbrott
och otillåten påverkan så kommer våra medel att användas felaktigt.
SKR (Sveriges kommuner och Regioner) definierar välfärdsbrottslighet som när en extern aktör –
företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Områden
för detta kan vara bidrag, fakturor, bygg- och transport och osanna intyg.
SKR presenterade 2021 en utredning kring välfärdsbrott och otillåten påverkan som visar på att
detta ökar och påverkar vårt demokratiska system på flera olika sätt. SKR visar på att
kommunerna arbetar på olika sätt med välfärdsbrott och otillåten påverkan och detta beror bland
annat på kommunernas storlek, problembild och organisering.
SKR visar på att det kan vara svårt att definiera begreppet välfärdsbrott och hur det kan ske i en
kommun. I media talas ofta om oegentligheter med ekonomiskt bistånd, men frågan är större än
så.
SKR kommer med flera olika förslag på hur brott mot vår gemensamma välfärd ska motverkas –
utbildning och en fungerande struktur med tydliga processer lyfts bland annat fram. Älmhult är
en förhållandevis liten kommun och omfattningen av dessa brott är antagligen inte så stor, men
ändå viktig att förebygga.
Välfärdsbrotten kostar i Sverige oerhört mycket pengar – men de urholkar också tilliten till
samhället. Därför måste de förebyggas, upptäckas och förhindras.
Vi yrkar att:
- Att en handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas fram.
- All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan.
- Att förutsättningarna för en central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet inom
hela kommunkoncernen utreds.
Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
2022-01-21
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